
�أن  و�ملياه  و�حليو�ين  �لزر�عي  �لقطاع  �أكد خرب�ء يف   
حترير �ملو�سل من �لع�سابات �لإرهابية �ستكون نقطة 

حتول لبناء �لعر�ق وتفعيل �قت�ساد �لبلد.
ه�سام  و�لزر�عية،  �ملائية  �مل��و�رد  يف  �خلبري  وق��ال   
�ليطالية  "�ل�رشكة  �إن  ل���)�جل��ورن��ال(،  �مل��دف��ع��ي، 
�بعاد  من  متكنت  �ملو�سل  �سد  �سيانة  عن  �مل�سوؤولة 
�لبو�بات  �ح��د  �غ��اق  �سببه  �ل��ذي  �ملحتمل  �خلطر 
م�سري�  �لباد"،  بغرق  �ملوؤ�س�سات  بع�ض  منه  وحذرت 
من  �لكهربائية  �لطاقة  توليد  زي��ادة  "ميكن  �أن��ه  �إىل 

خال �سد �ملو�سل".
 و�أ�ساف �أن "هناك �لعديد من �لفو�ئد �لقت�سادية من 
عمل �سد �ملو�سل وتتعلق ب�سخ 390 مليمرت من �ملاء 
وحتى  �سامر�ء  من  �ملمتدة  �جلزيرة  لري  �لثانية  يف 
�لرثثار �لأمر �لذي ي�ساعد على زر�عة �حلبوب"، موؤكد�ً 
�أنه "من غرب �سد �ملو�سل وحتى قرية ربيعة �ملحاذية 
 34 �سخم  ميكن  �ل�سورية  للحدود 
مكعب  م��رت 

يف �لثانية لتكوين نهر كبري لرو�ء 280 �لف دومن".
�رو�ء  هي  �مل�رشوع  لهذ�  �لثانية  "�ملرحلة  �أن  وتابع   
�لعمليات  �نتهاء  "بعد  �أنه  �إىل  لفتا  دومن"،  �لف   82
�لبد�أ  ميكن  نينوى  �سهل  يف  حاليا  �جلارية  �لع�سكرية 

بامل�ساريع �لزر�عية".
�قت�سادي  منو  حتقيق  على  �لعمل  "ميكن  �أن��ه  وبني   
�لزر�عية"،  �لتنمية  خال  من  �ل�سكاين  �لنمو  ي��و�زي 
نهر  على  زر�عية  م�ساريع  ت�سعة  "هناك  �أن  مو�سحًا 
نهر دجلة  على  �أخرى  زر�عية  م�ساريع  وت�سعة  �لفر�ت 
يكفي  ل  �لزر�عي  و�لنتاج  حاليا  وتنتج  تعمل  وهي 

لتغطية �ل�ستهاك �ملحلي".
�حليو�نية  �لتنمية  على  �لعمل  "ميكن  �أنه  �إىل  و�أ�سار   
�ر��سي  هناك  �ن  خ�سو�سا  للحوم  معامل  و�ن�ساء 
"�ر��سي  �أن  �إىل  منوها  �لبلد"،  يف  و��سعة  زر�ع��ي��ة 
حمافظة �ساح �لدين غنية جد�ً وخ�سو�سا يف منطقة 
زر�ع��ة  يف  منها  �ل�ستفادة  وميكن  �ل��ف��ر�ت  حو�ض 

�حلم�سيات و�لفو�كه و�خل�رشو�ت".
 و�أو�سح �ن "ق�ساء �لرطبة يف �لنبار يعترب �ملناطق 
�لبطاطا  لزر�عة  خ�سبة  �ر�ض  فهي  �لبلد  يف  �ملهمة 
�إن  بالقول،  حديثه  وختم  كله".   �لبلد  وتغذي 
على  حتتوي  "�لباد 

�ملياه  �إىل  بالإ�سافة  للزر�عة  �ساحلة  كبرية  �أر��سي 
تنظيم  من  �ملو�سل  حترير  بعد  وميكن  �لعاملة  و�ليد 

د�ع�ض �لتوجه لتفعيل �لزر�عة".
كامل  عي�سى  �لزر�عي  �خلبري  قال  �أخ��رى،  جهة  من   
�لتي  �لأخ���رية  �ملو�سل  "معركة  �إن  ل���)�جل��ورن��ال(، 
�لإرهابية  �ملجاميع  على  فيها  �ل��ع��ر�ق  �سينت�رش 
و�لظامية �ستكون بد�ية  لتفعيل �لقطاعات �لإنتاجية 
خ�سو�سا �ن نينوى حتتوي على �أر��سي كبرية خ�سبة 

بالإ�سافة �إىل �ملعامل �ل�سناعية".
 و�أ�ساف �أن "�لأمن يف �لبلد �سي�سبح حتميا وهو بد�ية 
خ�سو�سا  �لبلد  يف  للعمل  �لأجنبية  �ل�رشكات  ملجيء 
"�ل�ستثمار  �ن  يف جانبي �لزر�عة و�ل�سناعة"، موؤكد�ً 
يف �لزر�عة يحتاج �إىل تعديل قانون �ل�ستثمار ومنح 
يف  بالعمل  ترغب  �لتي  �لجنبية  لل�رشكات  ت�سهيات 

�لباد".
ولفت �إىل �أن "نينوى حتتوي على معامل عديدة وميكن 
�حلكومة �أن متنح قرو�ض لاأهايل وعرب ت�سهيات يف 
�ل�رشوط لكي تفعل �مل�سانع مما ينعك�ض �يجابا على 

ن�سبتي �لبطالة و�لفقر".
�سعد  ه�سام  �ل��زر�ع��ي  �خلبري  ق��ال  ذل��ك،  غ�سون  يف   
�ل��رثوة  تفعيل  �إىل  بحاجة  "�لبلد  �إن  ل���)�جل��ورن��ال(، 
و�لبي�ض  للحوم  �ل�ستري�د  من  لاكتفاء  �حليو�نية 
�لبيئة  مي��ت��ل��ك  �أن����ه  خ�����س��و���س��ا 
�سبة  ملنا �

�لتي ت�سجع �مل�ستثمرين �ملحلني و�لجانب على �لعمل 
يف �لبلد".

�لذ�تي من  �إىل �لكتفاء  �أن ن�سل  "ميكن  �أنه   و�أ�ساف 
�لنتاج �لزر�عي من خال ��ستثمار �لر��سي �ل�ساحلة 
�دخال  �إىل  بالإ�سافة  �لعاملة  و�ليد  و�ملياه  للزر�عة 
بد�ئية  �دو�ت  ��ستخد�م  وعدم  �ملنا�سبة  �لتكنولوجيا 

كما يح�سل حاليا".
 ونوه �إىل �أن "معركة �ملو�سل تعترب �أهم �ملعارك وهي 
كثري�  ��ستهلكتنا  �لتي  و�حلروب  �لظام  من  �لتخل�ض 
بال�سام  �ملقبل  للعام  و�لتوجه  �حلالية  �لفرتة  خال 

و�لعمل وتفعيل �لقت�ساد".
على  ق��ال،  زي��د�ن  ح�سن  فاح  �لتجارة  وزي��ر  وك��ان   
�لذي عقدته  �لزر�عية  للبحوث  �لتا�سع  �ملوؤمتر  هام�ض 
�لوز�رة يف جامعة بغد�د، �إن "م�ساهمة �لقطاع �لزر�عي 
على  م�سدد�   ،"14% حاليا  تبلغ  �لوطني  �لنتاج  يف 
�رشورة �أن "ي�سهم هذ� �لقطاع خال �ل�سنو�ت �لثاث 

�ملقبلة بن�سبة %25 يف �لنتاج �لوطني".
�ل�سنو�ت  خال  ت�سعى  "�لوز�رة  �أن  زي��د�ن  و�أ�ساف   
للنهو�ض  �لكفيلة  للخطط  و�سعها  بعد  �ملقبلة،  �لع�رش 
�ىل  �لقطاع  هذ�  م�ساهمة  رفع  �ىل  �لزر�عي،  بالقطاع 
"يوجد  �أن��ه  �ىل  م�سري�  �لوطني"،  �لناجت  من   40%
�أمام  حائا  تقف  �لتي  �لكبرية  �مل�ساكل  من  �لكثري 
مع  �ملياه  مب�سكلة  تتمثل  و�لتي  �لقطاع  هذ�  تطوير 
�مل�ساكل  من  وغريها  �لمنية  و�لو�ساع  �جلو�ر  دول 

�لخرى".
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الكهرباء: الطاقة الوزارية ترفض 
تجديد عقد شركة تركية

 �ك��د م�س��در يف �رشكة نفط �ل�س��مال "��س��تقر�ر عمليات �لنت��اج يف حقول 
�ل�رشك��ة دون �ن تتاث��ر بالعملي��ات �لمني��ة �لتي �س��هدتها مدين��ة كركوك 

وق�ساء �لدب�ض �ول �أم�ض �جلمعة".
 وقال �مل�س��در �لذي طلب عدم �لك�س��ف عن ��س��مه يف ت�رشيح �س��حفي "�ن 
عمليات �ل�سخ و�لنتاج يف حقول �رشكة نفط �ل�سمال هي م�ستقرة ومل تتاأثر 
مبا �س��هدته مدينة كركوك وق�س��اء �لدب�ض �س��مال غرب كركوك 55 كم من 
تعر�سات وهجمات لع�سابات د�ع�ض �لرهابية و�لتي ت�سمل خباز وكركوك 
وجمب��ور و�لتي ت�س��ل معدلت �لنتاج لك��رث من 100 �ل��ف برميل يوميا 
يخ�س���ض منه��ا 100 �ل��ف لغر�ض �لت�س��دير عرب �خلط �ملمت��د من كركوك 
�ىل جيهان �لرتكي عرب �قليم كرد�س��تان و�لتي ي�س��اف �ليها ما ي�سدر عرب 
حقل باي ح�سن و�فانا �لتي ت�رشف عليها وز�رة �لرثو�ت �لطبيعية يف �قليم 

كرد�ستان.

 حتت �سعار "ر�سالة �مان وحتدي" �علنت وز�رة �لتجارة، �كمال ��ستعد�د�تها 
لنط��اق فعالي��ات معر�ض بغ��د�د �لدويل، بد�ية �ل�س��هر �ملقب��ل يف دورته 
�جلدي��دة .  وق��ال مدير عام �ل�رشكة �لعامة للمعار���ض و�خلدمات �لتجارية 
�لعر�قية ها�س��م حممد حامت ، بح�سب  بيان لوز�رة �لتجارة ورد )�جلورنال(  
�ن "�لدورة �جلديدة ملعر�ض بغد�د �لدويل �ستكون فر�سة حقيقية ل�ستقطاب 
�ل�رشكات �لعاملية بهدف �لدخول يف م�ساريع ��ستثمارية من خال �ل�رش�كة 
م��ع �لقطاع �خلا�ض �لعر�قي �لذي بد�أ ياخذ مديات و��س��عة ومهمة يف بناء 

�لبلد و�عمارة". 

 �عل��ن �لنائ��ب عن حمافظ��ة دياىل رع��د �لفار�ض عن توقف �ن�س��طة �لقطاع 
�خلا�ض يف �ملحافظة بن�سبة %90 نتيجة عو�مل متعددة .

�لفار���ض ويف بيان �س��در عن مكتبه �أطلعت علي��ه )�جلورنال( ذكر �أن "نحو 
%90 من �ن�س��طة �لقطاع �خلا�ض متوقفة د�خل حمافظة دياىل �دى �ىل 
فقد�ن �كرث من 40 �لف ��رشة م�سادر رزقها"، م�سري� �إىل �أن حمافظة دياىل 
تتمي��ز بوج��ود �ملئات م��ن �ملعام��ل و�مل�س��انع و�لور�ض �ل�س��ناعية متثل 
�لقط��اع �خلا�ض �س��اهمت لعقود م�س��ت يف دع��م �لقت�س��اد وتوفري �لكثري 
م��ن �مل�س��تلزمات لا�س��و�ق �ملحلية  ، موؤك��د� �أنه يف �لوق��ت �حلايل 90% 
من �ن�س��طة �لقط��اع �خلا�ض يف �ملحافظة توقف ن�س��اطها خال �ل�س��نو�ت 
�ملا�س��ية نتجية عو�مل متعددة �برزها �ل�س��تري�د �خلارج��ي وعدم �عتماد 

خطط منوذجية يف �حياء �مل�سانع و�ملعامل و�لور�ض �ل�سناعية .

 تتدر����ض وز�رة �لنق��ل �أقام��ة م�رشوع خلط��وط �ملرتو 
يبد�أ من �لعا�س��مة بغد�د �إىل ث��اث حمافظات جنوبي 

�لباد . 
 وبح�س��ب بيان لوز�رة �لنق��ل ورد )�جلورنال( ذكر فيه 
"�أن وزير �لنقل كاظم فنجان �حلمامي بحث مع مدير 
�رشك��ة �ل�س��توم �لفرن�س��ية �ملخت�س��ة بان�س��اء خط��وط 

�ملرتو من �لعا�سمة بغد�د �ىل مدينتي كرباء و�لنجف 
و�لب�رشة".  ويف مقت�س��ب بيانها �و�س��حت �لوز�رة �نه 
متت مناق�س��ة عر�ض �ل�رشكة لن�س��اء خط��وط تر�موي 
م��ن مركز مدينة كرباء باجتاه �ق�س��يتها، بال�س��افة 

�ىل خط مرتو بني بغد�د و�لب�رشة. 
 و�عرب��ت �ل��وز�رة ع��ن رغبتها بتجزئة �مل���رشوع لعدة 
مر�ح��ل للتمك��ن م��ن ت�س��غيله و��س��تكماله بع��د �س��د�د 
تكاليف��ه، وتعت��رب �رشكة �ل�س��توم �لفرن�س��ية م��ن �أقوى 

�ل�رشكات �لر�سينة يف جمال �ن�ساء خطوط �ملرتو ولها 
�عمال كبرية يف دبي و�لريا�ض و�لقاهرة.

 ويف �س��ياق ذي �س��لة بح��ث �لوزي��ر �أي�س��ا ويف وقت 
�خر مع �ل�س��فري �ليط��ايل يف �لعر�ق ماركو كارنيلو�ض 

توطيد عاقات �لعمل �مل�سرتكة بني �لبلدين.
 و�أ�س��اد وزي��ر �لنق��ل بح�س��ب بي��ان لل��وز�رة، "ب��دور 
�لإيطالي��ني يف م�س��اريع وز�رة �لنق��ل �لربية و�لبحرية 
و�جلوية وخرب�تهم �لعملية يف تلك �مل�س��اريع، ل�س��يما 

�رشكة كون�س��ولتا �ليطالي��ة �لتي تعمل يف مطار بغد�د 
�لدويل".  وك�س��ف وزير �لنقل عن "م�ساعي وز�رة �لنقل 
�ىل ف�س��ح �ملجال �مام �ل���رشكات �ليطالية ملا متتلكه 
من خرب�ت يف قطاع �لنقل،" مبينا �ن "�لوز�رة ب�س��دد 
�ن�ساء عدد من �ملطار�ت �جلديدة ل�سيما يف �لنا�رشية 
و�لكوت و�لعمارة وميكن له��ذه �ل�رشكات �ن تلعب دور 
��سا�س��يا ومهما يف ذلك ف�سا عن �لفر�ض �ل�ستثمارية 

يف م�رشوع ميناء �لفاو �لكبري".

 طلب��ت مديرية �إنتاج �لطاقة �لكهربائي��ة يف �ملنطقة �جلنوبية من �ل�رشكة 
�لعامة للمو�نئ �لعر�قية ت�س��هيل �إجر�ء�ت مغادرة ثاث �سفن تركية للطاقة 

�لكهربائية كانت تزود �سبكة حمافظة �لب�رشة بنحو 350 ميغا و�ط.
 مدير عام �ملديرية حت�سني �ل�سعد يف حديث �سحفي تابعته )�جلورنال( عز� 
�سبب هذ� �لطلب �إىل عدم مو�فقة جلنة �لطاقة يف جمل�ض �لوزر�ء على جتديد 
عقد �رش�ء �لكهرباء مع �ل�رشكة �لرتكية، ولفت �ل�س��عد �ىل �أن "و�س��ع �إنتاج 
�لطاقة �لكهربائية يف �لب�رشة يعد جيد� يف �ملرحلة �حلالية "، م�س��يفًا �أن 
"�ملديرية ب�سدد تنفيذ خطط لتطوير قطاع �لإنتاج على م�ستوى �ملحافظة 

��ستعد�د�ً لف�سل �ل�سيف �ملقبل".
 يذك��ر �أن حمافظة �لب�رشة تع��اين منذ مطلع �لت�س��عينات من تدهور قطاع 
�لكهرباء، وقد تفاقمت �لأزمة بعد عام 2003، ولكن خال �لأعو�م �لثاثة 

�ملا�سية حت�سن و�قع �لكهرباء يف معظم �ملناطق.

 با���رشت مديري��ة �مل��و�رد �ملائي��ة يف حمافظ��ة 
�لب���رشة، بتاأهيل �س��بكة من �لأنه��ار �لقريبة من 
د�ر �ل�س��اعر �لعر�قي بدر �س��اكر �ل�س��ياب يف قرية 
جيكور �س��من ق�ساء �أبي �خل�س��يب، و�أبرزها نهر 

بويب �لذي ذكره �ل�سياب كثري� يف �سعره.
 مدير �ملديرية مفيد عبد �لزهرة خال ت�رشيحات 
�س��حفية تابعتها )�جلورنال( �أم�ض �ل�س��بت �علن، 
�أن "�ملديرية با�رشت با�ستخد�م حفارتني بتاأهيل 
�سبكة من �لأنهار يف ق�ساء �أبي �خل�سيب، و�أهمها 
نه��ر بوي��ب �ل��ذي ميت��د بج��و�ر د�ر �ل�س��اعر ب��در 

�س��اكر �ل�س��ياب يف قرية جيكور"، مبين��ًا �أن "تلك 
�لأنهار تنط��وي على قيمة تر�ثية وجمالية كبرية 

بالإ�سافة �ىل �أهميتها �لزر�عية".
 ولفت عبد �لزهرة �ىل �أن "�مل�رشوع يجري تنفيذه 
بتوجي��ه مبا�رش م��ن وزي��ر �مل��و�رد �ملائية، ومت 
�جر�ء ك�س��وفات وم�س��وحات دقيقة قبل �ملبا�رشة 
بالعم��ل لأن تلك �لأنهار يج��ري تاأهيلها بطريقة 
غ��ري تقليدي��ة"، م�س��يفًا �أن "�مل�س��كلة �لوحي��دة 
�لت��ي و�جهتن��ا تكم��ن يف �أن بع�ض �لبي��وت تقع 
مبا���رشة على �أكتاف بع�ض �لأنهار �لتي ي�س��ملها 

�مل�رشوع".
 ي�س��ار �ىل �أن بويب هو نهر �س��غري ميتد على بعد 

�أمت��ار قليل��ة ع��ن �ل��د�ر �لتي ول��د وترع��رع فيها 
�ل�ساعر بدر �س��اكر �ل�سياب يف قرية جيكور، وتعد 
�لد�ر من �لبي��وت �لأثرية كونها بنيت بحدود عام 
1800، وبح�س��ب قان��ون �لآث��ار �لعر�ق��ي ف��ان 
�ملباين �لتي يعود وجودها �إىل ما قبل 200 �سنة 
تعت��رب مو�قع �أثرية، وما دونها ت�س��نف على �أنها 
تر�ثية �إذ� كانت تنطبق عليها مو��س��فات معينة، 
ولذلك ��س��تملكت وز�رة �لثقافة د�ر �ل�سياب مقابل 
مبل��غ زهيد يف عام 1969، ويف �لعام �ملا�س��ي 
�أجنز م�رشوع لتاأهيل �لد�ر متهيد�ً جلعلها كمنتدى 

ثقايف ومتحف ي�سم مقتنيات �ل�سياب.
 يذك��ر �أن �ل�س��ياب يع��د �أب��رز رو�د حرك��ة �ل�س��عر 

�حل��ر يف �لع��ر�ق، وعل��ى �مل�س��توى �لعرب��ي، وقد 
ول��د ع��ام 1926، وهو ينحدر م��ن عائلة ب�رشية 
ذ�ت وجاه��ة �جتماعي��ة، ودر���ض �للغ��ة �لعربي��ة 
وم��ن ث��م �لإنكليزي��ة يف د�ر �ملعلم��ني يف بغد�د، 
وعمل مدر�سًا ومن ثم موظفًا �إد�ريًا يف موؤ�س�سات 
�آخره��ا م�س��لحة �ملو�نئ �لعر�قي��ة، وتويف د�خل 
�مل�ست�س��فى �لأمريي يف �لكويت ع��ام 1964 بعد 
�رش�ع مرير مع �ملر�ض، ودفن جثمانه يف مقربة 
�حل�س��ن �لب�رشي يف ق�س��اء �لزبري، ومن دو�وينه 
�لتي ن�رشه��ا يف حياته �أزهار ذ�بل��ة، غريب على 
�خلليج، �لأ�سلحة و�لأطفال، حفار �لقبور، و�ملعبد 

�لغريق.

تأهيل عدد من األنهار 
في أبي الخصيب

حقول الشمال لم تتأثر بهجمات 
داعش على كركوك

"رسالة أمان وتحد" شعار معرض 
بغداد الدولي

توقف مشاريع القطاع الخاص بديالى 

وزير النقل: مشاريع مترو جديدة وخط نقل إليطاليا

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

129.5133 1,5543213,912535 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

البصرة - متابعة

بغداد - خاص

كركوك - متابعة

بغداد - خاص

بغداد - خاص

البصرة - متابعة


