
اال�ستثمار  اإىل  االجنبية  ال�رشكات  املخت�سني  عدد من  دعا 
�سيطرته  بعد  داع�ش  تنظيم  دمرها  التي  بيجي  م�سفاة  يف 

عليها يف عام 2014. 
م�سفاة بيجي التي اأن�سئت يف عام 1986 تعترب االأكرب يف 
العراق وتغطي ثلث من حاجة البالد من الوقود، وتعر�ست 
لعدة هجمات اأدت اإىل وقوع اإ�رشار عديدة ابتداء من دخول 
قوات االحتالل االأمريكي اإىل البالد يف عام 2003 وانتهاء 

ب�سيطرة تنظيم "داع�ش" على ق�ساء بيجي.
زاهر  النواب،  جمل�ش  يف  والطاقة  النفط  جلنة  ع�سو  وقال 
العبادي لـ)اجلورنال(، اإن "هناك اأ�رشارا كبرية يف امل�سفاة، 
وحتتاج اإىل اأموال كبرية الإعادة تاأهيلها، واأن وزارة النفط 

ال متتلك هذه االأموال فطرحت مو�سوع ا�ستثمارها".
 واأكد اأن "امل�سفاة التي تعترب االأكرب يف البالد يعتمد عليها 
بن�سبة ثلث من الوقود"، مو�سحا اأن "البالد ت�رشرت كثريا 
من توقف م�سفاة بيجي، خ�سو�سا اأننا اعطينا دماء كبرية 

من خالل حتريره من �سيطرة داع�ش".
وبني اأن من "ال�رشوري تفعيل م�سفاة بيجي الأجل تغطية 

اال�ستهالك املحلي من الوقود وغريها".
اجلواهري   حمزة  النفطي،  اخلبري  قــال  ذلــك،  غ�سون  يف   
تنظيم  قبل  من  التدمري  اإىل  تعر�ست  بيجي  "م�سفاة  اأنــه 
وقت  اإىل  حتتاج  اعماره  حمــاوالت  وان  االرهابي  داع�ش 
الظرف  ب�سبب  به  اال�ستثمار  يف�سلون  ال  امل�ستثمرين  كون 
اأكرث  اجلنوبية  املناطق  يف  "اال�رشار  اأن  م�سيفا  االمني"، 

من املناطق ال�سمالية يف امل�سفاة".
 ونوه اإىل  اأن "م�سفاة بيجي متتلك اأهمية ا�سرتاتيجية الأن 
ال�سمالية  العراق منه ويغذي جميع املحافظات  اإنتاج  ثلث 

والغربية".  
بينما يقول اخلبري االقت�سادي، حممد زغري 

"اأ�رشار  اإن  لـ)اجلورنال(، 
مــ�ــســفــاة 

بيجي كبرية جداً، وان اعادة ترميمها حتتاج اإىل ما يقارب 
ثالث �سنوات"، م�سيفا اأن "البدء باعمار امل�سفاة يكون بعد 
وتخ�سي�ش  االرهابي،  داع�ش  تنظيم  من  املو�سل  حترير 
اأموال كبرية لها، خ�سو�سا اأن البالد تعاين من اأزمة مالية 

كبرية جداً". 
 ويو�سح اأن "احلكومة العراقية �سترتك اعمار هذه امل�سفاة 
االمنية  الناحيتني  مــن  املالئمة  الــظــروف  تــوفــر  حلــني 
واالقت�سادية اأو طرحها لال�ستثمار"، م�سريا اإىل اأن "خ�سائر 
ثمانية  من  اأكــرث  تبلغ  بيجي  م�سفاة  توقف  من  الــعــراق 

مليارات دوالر".
 بينما، قال اخلبري االقت�سادي جبار الربيعي لـ)اجلورنال(، 
اإن "م�سفاة بيجي ا�سبحت قدمية عند مقارنتها بامل�سايف 
احلديثة لذلك فان عملية تاأهيلها حتتاج اإىل فرتة طويلة قد 
اإن�ساء م�سفاة  العراقية  الدولة  فعلى  اعوام  اأربعة  اىل  ت�سل 

جديدة مبوا�سفات حديثة".
 وبني اأن "العراق ال ي�ستفيد حاليا من م�سفاة بيجي ب�سبب 
ال�رشاع على احلقول النفطية القريبة منها بني بغداد واربيل 
الدين  �سالح  يف  النفطية  احلقول  على  �سيعتمد  فهو  لذلك 

وهي قليلة جداً نظرا للطاقة االنتاجية للم�سفاة".
جديدة  م�سايف  باإن�ساء  "القيام  �ـــرشورة  على  و�ــســدد   
الدول  من  النفطية  امل�ستقات  ت�ستورد  مازالت  البالد  الأن 
املجاورة وعمل ثورة يف يف ان�ساء امل�سايف �سيحول البلد 

اإىل م�سدر للم�ستقات النفطية".
وزارته  اإن  قال  اللعيبي،  جبار  العراقي  النفط  وزير  وكان   

النفطية  بيجي  م�سفاة  لطرح  النهائية  اللم�سات  و�سعت 
اعادة  اإن  موؤكدا  لال�ستثمار،  البالد  �سمال 

وفــق  �سيكون  تاأهيلها 
ـــــــــدث  اح

املوا�سفات الفنية العاملية والتكنولوجيا احلديثة. 
اللعيبي يف بيان �سحفي تلقت )اجلورنال( ن�سخة  وا�ساف 
اللم�سات  ت�سع  النفط  وزارة  يف  املعنية  "الدوائر  اأن  منه، 
طرحه  املوؤمل  من  الذي  بيجي  م�سفى  مل�رشوع  النهائية 
املقبلة  القريبة  الفرتة  واخلارجي خالل  املحلي  لال�ستثمار 

وفق قانون ا�ستثمار امل�سايف". 
واأو�سح الوزير  اأن " اإعادة تاأهيل م�سفى بيجي �سيكون وفق 

احدث املوا�سفات الفنية العاملية والتكنولوجيا احلديثة". 
قتيبة  النائب  اال�سالح  جبهة  ع�سو  قال  اخرى،  جهة  من   
اجلبوري، يف حديث �سحفي تابعته "اجلورنال"، انه "اتفق 
النفط على عدم هيكلة م�سفى بيجي"، م�سريا اىل  مع وزير 
انه "�سيتم االعالن عن اعادة تاأهيله بطريقة اال�ستثمار من 
خالل �رشكات عاملية متخ�س�سة وابقاء كادر امل�سفى يف 

عملة دون امل�سا�ش بهم".
الغاء  على  الوزير  مع  اتفقنا  "كذلك  اجلبوري  وا�ساف   
االأمر ال�سادر بغلق معهد النفط يف بيجي"، معتربا ان "هذا 
يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  الكبري  االأثر  لها  �سيكون  االجراءات 
مت  ان  بعد  للق�ساء  النازحني  واعادة  اال�ستقرار  حالة  خلق 
االأمنية  قواتنا  قبل  من  االأجنا�ش  الدواع�ش  و�سحق  حتريره 
وابناء احل�سد ال�سعبي االبطال". وتابع ان "هذا اجناز يح�سب 

�سعبنا  ابناء  خدمة  يف  الـــوزارة  ولكادر  النفط  لوزير 
العظيم".
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 ارتفع �سعــر الذهب العراقــي للمثقال 
الــف   206 اىل     21 عيــار  الواحــد 
دينــار،  فيما و�سل �سعــر الذهب عيار 
18 اىل 177 الــف. وح�ســب االرقــام 
الــواردة من �ســوق ال�ساغة يف العراق 
بلــغ �سعــر مثقــال الذهــب، عيــار 21 
اليوم 206 الف و 661 دينارا، وعيار 
18 بلغ �سعر مثقاله 177 الف 146  
العراقــي  ال�ســوق  ويتعامــل  دينــارا. 
باملثقال الذي يعــادل 5 غرامات من 
الذهــب .وبلغ �سعــر الذهــب عيار24، 

لهذا اليوم 236 الف و 234  دينارا.

 اعلنت �رشكة نفط مي�سان اأم�ش االثنني، 
رفع �سقف انتاجها النفطي اىل اكرث من 
3 اآالف برميــل يوميــا. وافــاد اعــالم 
ال�رشكــة انه "�سيتم رفــع �سقف االنتاج 
اىل 3250 برميــل يوميــا بعــد اكمــال 
العمــل يف بئــر احللفايــة 81". ي�ســار 
حقــل  مــن  النفطــي  االإنتــاج  ان  اىل 
احللفايــة النفطــي ت�ساعــد، حيــث بدء 
االإنتاج منت�سف حزيــران عام 2012 
بطاقة ت�سديرية تزيــد عن 100،000 
مائــة األــف برميــل يوميــا ، ويف 6 / 
الر�سمــي  االفتتــاح  مت   2014  /  9
 cpf2 الثــاين  االإنتاجــي  للمجمــع 
واإنهــاء املرحلة الثانيــة لتطوير احلقل 
وبطاقة 100،000 األف برميل يوميا، 
لي�ســل انتاح حقل احللفايــة وحده اإىل 

200،000 برميل يوميا. 

 اعلــن رئي�ش جمل�ش حمافظــة الب�رشة 
�سبــاح ح�ســن البــزوين، انــه بحــث مع 
وزيــر النفط جبــار اللعيبــي اآلية زيادة 
انتــاج النفــط يف املحافظــة، فيما اكد 
ان هــذه املناق�سة تهدف اىل تخ�سي�ش 
الب�ــرشة  نفــط  ايــرادات  مــن   10%
 .2017 موازنــة  �سمــن  للمحافظــة 
وقــال البــزوين، يف ت�رشيــح �سحفــي 
اآليــة دخــول  انــه بحــث مــع اللعيبــي 
ال�ــرشكات اال�ستثماريــة اىل املحافظة 
وكيفية زيادة االنتاج النفطي ، لغر�ش 

احت�ساب تلك الن�سبة للمحافظة 

تغطي ثلث حاجة البالد من الوقود

مختصون يدعون إلعادة تأهيل مصفاة بيجي من الدمار

لسد حاجة السوق المحلية وتشجيع المواطنين 

وزارة الصناعة تخفض سعر السمنت العراقي وبأسعار تنافسية
 اعلنت ال�رشكة العامة لل�سمنت العراقية احدى 
اأم�ــش  �ــرشكات وزارة ال�سناعــة واملعــادن، 
االثنــني، تخفي�سا يف ا�سعــار منتجاتها ذات 
اجلــودة العاليــة وامل�سنع وفــق املوا�سفات 
املحلية واملعتمدة دوليا من ال�سمنت العادي 
واملقــاوم ومــادة النــورة ل�سد حاجــة ال�سوق 

املحلية وباأ�سعار تناف�سية.
الواحــد  عبــد  الــوزارة  اعــالم  مديــر  وذكــر   
ان  لـ)اجلورنــال(،  ورد  بيــان  يف  ال�سمــري 
"�رشكة ال�سمنت العراقية داأبت على م�ساعفة 
لل�سناعــة  املن�ســف  القــرار  بعــد  انتاجهــا 
العراقية من قبل جمل�ش الوزراء مبنع ا�سترياد 
ال�سمنــت والنورة لغر�ش فتح املجال لت�سويق 
منتجاتنــا الوطنيــة التي كانت لهــا معانات 
كبــرية يف عدم وجود رقابــة و�سيطرة نوعية 
حتــدد دخــول املنتجــات االجنبيــة الرديئــة 

املماثلة الأ�سواقنا املحلية".
 واكــد "تخفي�ش ا�سعار ال�سمنت ومادة النورة 
بنوعيهــا احلية واملطفــاأة يف معامل ال�رشكة 
املنت�ــرشة يف عمــوم العــراق وخا�ســة معمل 
�سمنت النجــف اال�رشف ومعمــل �سمنت بابل 
و�سمنت ال�سماوة وكربالء وامل�سنع من اجود 
االنــواع ومبوا�سفــات قيا�سيــة مــن ال�سمنت 
املقــاوم والعــادي والفــل ا�سافــة اىل النورة 

بنوعيها".
 واأ�ســار ال�سمري اىل "ال�سعــي امل�ستمر ما بني 
م�سنعــي ال�سمنت للقطاعني العــام واخلا�ش 
واال�ستمراريــة يف دميومــة وزيــادة االنتــاج 
وتخفي�ــش ا�سعــار منتجاتهــا مــن ال�سمنــت 
والنورة الأجل املحافظة على ان�سيابية املنتج 
يف اال�ســواق وال�سيطرة علــى االأ�سعار"، داعيا 
"احلكومــة ووزارة النفط اىل تخفي�ش ا�سعار 
الوقــود ) النفــط االأ�ســود( الــذي ي�سكل 25% 
من كلفة االنتاج يف الطن الواحد من ال�سمنت 
لغر�ــش اال�ستمرار يف تخفي�ش اال�سعار دعما 
للمواطنــني ودوائر الدولة و�رشكات البناء يف 

القطاع اخلا�ش".

الغ�ش ال�سناعي
 اخلبــري ال�سناعي ها�ســم االطراقجي دعا اإىل 
و�سع �سوابــط �سارمة للت�سديــر واال�سترياد 
امل�ستــورد  االجنبــي  ال�سمنــت  مــن  للحــد 
املغ�سو�ش وغري مطابق للموا�سفات العراقية، 
وا�ســاف بالقول "اإن ال�سمنت املكي�ش تتخلله 
عمليات تبيي�ش اموال وعمليات ا�سترياد غري 
منظمــة ونوعيــة غــري مطابقــة للموا�سفــات 
العراقيــة ولهــذا يبــاع ب�سعر اقل عــن املنتج 
العراقــي وان ا�ستعمالــه بعمليــة البناء ي�سكل 
خطــورة".  االطرقجــي دعــا اىل دعــم املنتج 
الوطني من خــالل �سل�سلة اجــراءات حكومية 
ورقابيــة وخدميــة لها التاأثــري االيجابي يف 
ازدهار �سناعاتنا الوطنيــة منها ان ال تتاأثر 
اجلهات احلكومية مــن بع�ش املحتجني على 

منــع ا�ستــرياد ال�سمنــت االجنبــي وان ياأخــذ 
ال�سمنــت العراقــي ح�ســوره يف كافــة عقــود 
الدولــة واملقاولــني وال�ــرشكات العاملــة يف 
البلد كما دعا ملعاجلــة ق�سية النقل واالجور 
وتوفري الوقــود ب�سعر مدعوم من وزارة النفط 

كما هو احلال يف دول اجلوار.
 امــا عــن ال�رشاكــة واال�ستثمار بهــذا القطاع 
ا�سار االطرقجي الهمية دخول هذه ال�رشاكات 
للمعامــل  حديثــة  تكنولوجيــا  وادخــال 
وزيــادة طاقتها االنتاجيــة 8 ــ 9 مليون طن 
وال�سعوديــة انتاجها مــن 2 مليون طن واالن 
اأ�سبحت تنتــج 62 مليون طن ونحن ما نزال 
النتاجيــة 20 مليــون طــن وال�سبــب وا�ســح 
لوجــود دعم م�ستمر وت�سجيــع م�ساريع البناء 
وتوفري وقــود با�سعار ب�سيطــة ومنع ا�سترياد 

املنتــج املناف�ش ال�سواقهم ف�سال عن �سوابط 
اال�سترياد والتعرفة واملوا�سفات.

 وميلــك العــراق حاليــًا 22 معمــال لل�سمنــت 
منهــا 5 معامل للقطاع اخلا�ش و6 م�ستثمرة 
مــن قبل القطــاع اخلا�ــش بعقــود امل�ساركة 
يف االنتــاج و11 ماتــزال تــدار %100 مــن 
قبــل ال�ــرشكات احلكوميــة لــوزارة ال�سناعة 
واملعادن، وتبلغ طاقاتها الت�سميمية بحدود 
30 مليون طــن �سنويا، وتقدر حاجة العراق 
بحــدود 21 مليون طن ومــن املمكن ملعامل 
ال�سمنــت بقطاعيهــا العام واخلا�ــش ان ت�سد 
جزءا كبــريا من هذه احلاجة مــن ال�سمنت اذا 
توفــر لهــذه ال�سناعــة دعم حكومــي كما هو 
احلــال يف الدول املجاورة ومعاجلة امل�ساكل 

واملعوقات التي تعرت�ش هذه ال�سناعة.

 تعد �سناعة ال�سمنت 
من ال�سناعات الرئي�سة 

التي يحتاجها البلد ب�سدة 
لتلبية التنمية وم�ساريع 
البنى التحتية، فهي من 

ال�سناعات اال�سرتاتيجية 
التي من خاللها يتم خلق 

فر�ص عمل كثرية وت�ؤدي 
لتن�يع العائدات املالية 
وزيادتها على م�ست�ى 
البلد بعيدا عن النفط.

بغداد - خاص

بغداد ـ سالم زيدان

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


