
وق��ال اجلب��وري يف كلم��ة ل��ه خ��ال افتت��اح 
اال�سبوع الزراعي التا�سع : من ال�رضوي التفكري 
بو�سائ��ل جدي��دة لتطوي��ره وتقدم��ه ومعاجل��ة 
معّوقات��ه الت��ي ت�سببت به��ا الظ��روف ال�سعبة 
يف االآونة االخرية ويفيِ مقدمتها نق�ص م�سادر 
املي��اه والظ��روف االقت�سادي��ة ال�ساغطة التي 
منع��ت من دف��ع هذا القط��اع اله��ام اىل االمام 

وتنميته وت�رضيع فر�سه 
وا�ساف،انن��ا  ام��ام حتدي النهو���ص بالزراعة 
الزراعي��ة  ال��دول  الع��راق يف مقدم��ة  واإع��ادة 
املهم��ة م��ع وج��ود الرغب��ة احلقيقي��ة يف رفع 
م�ستويات االنتاج مع تراجع اأ�سعار النفط الذي 
اعتمدن��ا علي��ه لعقود م��ن الزم��ن وعولنا على 

كونه امل�سدر االأوحد للدخل يف الباد 
وا�س��ار اىل،ا ن م��ن اهم الو�سائ��ل التي ن�ستطيع 
م��ن خاله��ا انقاذ قط��اع الزراعة ه��ي التفكري 
باال�ستثمار الزراعي والت�سجيع عليه ودعمه من 
قب��ل الدولة وفتح الفر���ص للم�ستثمرين واإيجاد 
مناف��ذ جادة لل�سوق وت�سيي��ق منافذ اال�سترياد 
ا�ستعدادا الإعادة املنتوج العراقي اىل امل�ستهلك 

كب�ساعة اأ�سا�سية
وتاب��ع،ان جمل�ص النواب م�ستعد لبحث وت�رضيع 
الت��ي م��ن �ساأنه��ا دع��م اال�ستثم��ار  القوان��ن 
الزراع��ي واإغ��راء روؤو���ص االأم��وال اخلارجي��ة 
للدخ��ول اىل الع��راق واحي��اء اآالف الهكت��ارات 
ع��زوف  بع��د  واملرتوك��ة  البائ��رة  الزراعي��ة 
الفاح��ن عن الزراعة ب�سب��ب الظروف ال�سعبة 
التي مرت باملزارعن وياأ�سهم من قدرة مردود 

الزراعة على كفاية حاجتهم املعي�سية
و�س��دد على ان��ه ال �سك اأن التنمي��ة االقت�سادية 
�ست�سه��م يف عودة احلي��اة اىل املحافظات التي 
تعر�س��ت لاإره��اب وم��ن بينه��ا قدرته��م على 
احل�سول على م�س��ادر العي�ص ما �سيدعم ب�سكل 
كب��ري فك��رة امل�ساحل��ة الوطني��ة واال�ستق��رار 
وتطوي��ر م��وارد تل��ك املناط��ق واإع��ادة الثق��ة 

الهلها بالتم�سك باأرا�سيهم واأحياءها
الع��راق يتمت��ع  ااىل،ان  النظ��ر  يف ح��ن لف��ت 
باأرا���ص خ�سب��ة يف املناطق االمن��ة يف و�سط 
وجن��وب الع��راق وكذلك يف اقلي��م كرد�ستان مل 
تت���رضر ب�سب��ب االرهاب م��ا يتطل��ب م�ساعفة 

الدع��م لهذه املناط��ق لتطوير القط��اع الزراعي 
فيها

وخت��م كلمت��ه قائ��ا: يج��ب اعط��اء م�ستحقات 
الفاحن يف وقتها وهو ما حدا مبجل�ص النواب 
اىل الت�سوي��ت عل��ى ق��رار ���رضف م�ستحق��ات 
الفاح��ن الإميانه ب���رضورة واهمي��ة اداء هذه 
اال�ستم��رار  عل��ى  الفاح��ن  الإعان��ة  احلق��وق 

بالزراعة وت�سجعيهم
وق��ال رئي���ص جلن��ة الزراع��ة النيابي��ة ف��رات 
التميم��ي،  يف ع��ام 2016 ، ان املنتج الزراعي 
املحل��ي ال يلب��ي حاج��ة ال�س��وق املحلي��ة الن 
تكاليف انتاجه عالية وال تغطي نفقات الفاح 

واملزارع عند ت�سويقه 
وقال التميمي يف ت�رضيح �سحايف  ان "املنتج 
املحل��ي موج��ود، لكن��ه ا�سب��ح عاج��زا ام��ام 
امل�ست��ورد من دول اجلوار م��ن ناحية اال�سعار، 
لك��ون االخري ال يخ�س��ع للتعرف��ة اجلمركية او 
قانون حماية املنتج املحلي، ناهيك عن زيادة 
مع��دالت التهريب للمنتج��ات الزراعية من دول 
اجل��وار باجت��اه ال�س��وق العراقي��ة"، موؤك��دا ان 
"هن��اك دوال تري��د احلاق املزي��د من اال�رضار 
االقت�سادية بالعراق من خال اغراقه مبختلف 
املنتج��ات الزراعي��ة وبا�سعار مغري��ة، ا�سافة 

اىل تعمدهم تقليل ح�س�ص العراق املائية ومن 
ثم ف��اإن هذا االمر جفف الكث��ري من االنهار يف 
الو�س��ط واجلن��وب، م��ا ا�سه��م يف زي��ادة هجرة 
الفاح��ن واملزارعن عن ارا�سيه��م الزراعية، 
الزراعي��ة يف  امل�ساح��ات  تقلي��ل  اىل  اأدى  م��ا 

العراق ب�سكل خطر
وا�س��اف التميم��ي، قائا هن��اك عوامل كثرية 
اثرت يف القطاع الزراع��ي مثل �سيا�سة جتريف 
بع���ص الب�سات��ن، وانقط��اع التي��ار الكهربائي 
امل�ستم��ر، م��ع غي��اب الوق��ود لت�سغي��ل االليات 
واملكائ��ن الزراعي��ة، ا�ساف��ة اىل تاأخ��ر وزارة 
الزراع��ة والتجارة بدفع م�ستحق��ات الفاحن، 
البطاق��ة  مف��ردات  رف��د  م�ساأل��ة  يف  وخا�س��ة 

التموينية باملحا�سيل اال�سرتاتيجية
ودع��ا رئي�ص جلن��ة الزراعة النيابي��ة، يف وقت 
دع��م  اىل  الدول��ة  ووزارات  احلكوم��ة  �ساب��ق  
القطاع الزراعي من خال العمل اجلاد بت�رضيع 
القوان��ن الداعم��ة له��ذا القط��اع م��ع حمايت��ه 
وتفعي��ل التعرف��ة اجلمركي��ة عل��ى املنتج��ات 
اىل  ا�ساف��ة  امل�ست��وردة،  والغذائي��ة  الزراعي��ة 
تفعيل الدور الرقابي لاجهزة االمنية الداخلية 
واحلدودية للمنتجات الزراعية امل�ستوردة وفق 
ال�رضوط القانونية واجلمركية، موؤكدا ان املنتج 

املحل��ي ق��ادر عل��ى تلبي��ة احتياج��ات ال�سوق 
املحلي��ة، لكن ب���رضط توف��ري الغط��اء القانوين 

واملايل له
  دع��ا ع�س��و هيئة رئا�سة جمل���ص النواب همام 
بالقط��اع  االهتم��ام  اىل  احلكوم��ة   ، حم��ودي 
الزراع��ي بو�سفه مرتكز االأمن الغذائي الوطني، 
وحماي��ة املنتج��ات الزراعية ع��ن طريق تنفيذ 
والتعرف��ة  املحل��ي  املنت��ج  حماي��ة  قوان��ن 

اجلمركية
 ج��اء ذلك خ��ال ت�رضيح على هام���ص زيارته 
معر�ص االأ�سبوع الزراعي الثامن ، والتي جاءت 
ان�سجام��ا مع توجهاته الداعم��ة لتنمية املوارد 
االقت�سادي��ة البديل��ة ع��ن النف��ط، بح�سب بيان 

�سادر عن املكتب االإعامي حلمودي
واأب��دى حم��ودي خ��ال جولت��ه يف معار���ص 
خمتلف الهيئات احلكومية واالأهلية والتعاونية 
، اأ�سفه للتجاه��ل االإعامي للتطور احلا�سل يف 
ال�سعي��د الزراع��ي من حي��ث االإنت��اج واملكننة 
والبح��وث، ف�س��ًا ع��ن امل�ساري��ع املنف��ذة من 
قبل وزارتي الزراع��ة واملوارد املائية ، مطالبًا 
و�سائل االإعام وال�سيما احلكومية اإىل التعريف 
مبا يتحقق واإط��اع ال�سعب عن م�ستوى التطور 

املوجود.

يعتمد  ال��ع��راق  ان  االقت�سادي  ال�ساأن  يف  متخ�س�سون  اك��د 
بالكامل على القطاع النفطي والميكن اال�ستغناء عنه  ومبوازاة 
�سيا�سة اال�ساح االقت�سادي والتي تتجه اليها احلكومة لتعظيم 
او  الزراعي  كالقطاع  االخ��رى  االقت�سادية  قطاعاتها  م��وارد 

القطاع ال�سناعي او القطاع ال�سياحي .
يامل  تنموية  برامج  و�سمن  العراق  ان  النفط  وزارة  وقالت 
الغاز  من  للت�سدير   2020 عام  بعد  الذاتي  االكتفاء  بتحقيق 

ال�سائل واجلاف .
ت�رضيح  يف  جهاد  عا�سم  النفط  وزارة  با�سم  املتحدث  وقال    
خ�ص به ) اجلورنال ( : اإن  تخفي�ص االنتاج  النفطي والذي مت 
النفطي  بالت�سدير  له  عاقه  ال  اوبك  منظمة  مع  عليه  االتفاق 
متفق  خطط  و�سمن  م�سبقا  عليها  متفق  الت�سدير  ن�سب  لكون 
منلك  ثم  ومن   ، النفط  وزارة  عليها  ت�سري  برامج  �سمن  عليها 

امكانية لرفع الن�سب الت�سديرية العلى ما ن�سدره اليوم . 
يعد  م�رض  جمهورية  مع  النفطي  االتفاق  ان    : جهاد  وا�ساف 
�سيكون  اي   للعراق   العامة  النفطية  ال�سادرات  �سمن  اتفاقا 
مت  ت�سويقية  اليات  �سمن  م�رض  مع  واالتفاق  منه  م�ستقطعا 
الفتا   ، �سومو   النفطي  الت�سويق  �رضكة  �سمن  عليها  االتفاق 
النظر اىل ان املوازنة االحتادية تعتمد يف ايراداتها على القطاع 

النفطي بن�سبة كبرية 
امل��وارد  تعظيم  ان    : النفط  وزارة  با�سم  املتحدث  وت��اب��ع   
وال�سناعي  الزراعي  كالقطاع  االخرى  االقت�سادية  للقطاعات 
 ، لتعظيم  النفط  وزارة  ت�ستهدفها  خطة  �سمن  هو  وال�سياحي 
االنتاج الوطني وبخطة  مدرو�سة ال�ستغال امل�ستقات النفطية ،   
م�سريا اىل ان  احلكومة تدعو ال�رضكات العاملية اىل ان�ساء خم�سة 
م�ساٍف حديثة لا�ستغال االمثل  للم�ستقات النفطية وا�سثتمار 
بداأ  والذي   ، واجلاف   ال�سائل  الغاز  بنوعية  امل�ساحب   الغاز  
العراق  ت�سديره وناأمل بعد عام 2020 حقيق االكتفاء الذاتي 

وت�سدير الغاز  اجلاف. 
مع  ات��ف��اق��ات  ع��دة  لديها  النفط  وزارة    : ج��ه��اد  وا���س��ار 

حقيقيا  توجها  هناك  الأن  عاملية  �رضكات 
بال�سناعات  ل��اه��ت��م��ام 

البرتوكيمياوية لتوفري االيرادات بالعملة ال�سعبة وتوفري فر�ص 
الفقر وااليدي  ال�سبابية، ومن ثم تقلي�ص ن�سب  العمل للطاقات 

العاطلة عن العمل. 
خ�ص  ت�رضيح  يف  اجلواهري  حمزة  النفطي  اخلبري  قال  بدوره 
به ) اجلورنال (  :  اإن التخفي�ص النفطي عادة ما يكون  بزيادة 
البنية التحتية للنفط وهذا يختلف عن تخفي�ص  الت�سدير النفطي  
، ولدينا اليوم اعمال  تطويرية لثمانية ع�رض حقا نفطيا ،  يف 
ع�رض  حتتاج  التطويرية  امل�ساريع  وه��ذه  لت�سغيلها  حماولة 
�سنوات تقريبا  للتمكن من ادخالها باخلطة االنتاجية ومن ثم 
فان  زيادة الت�سدير النفطي  ال تتم خال ا�سهر ، م�سريا اىل ان 
الزيادة يف الت�سدير النفطي االخري هو زيادة تعوي�سية لل�سهر 
امل�سدرة  للدول  اوبك  منظمة  مع  االتفاق  �سمن  وهذا  املا�سي 
تعوي�سه  يتم  معن  ل�سهر  الت�سدير  يف  انخفا�ص  لوجود  للنفط 

ب�سهر الحق و�سمن خطة الت�سدير العام  
وا�ساف اجلواهري : ان االتفاق النفطي مع م�رض �سيكون �سمن 
متر  م�رض  لكون  موؤجلة  دفع  وباليات  العراقية   ال�سادرات 
باأزمة مالية ، الفتا النظر اىل ان الربامج  التي و�سعت يف خطة 
الت�سدير النفطي ال ميكن ان تزيد على التوقعات املطلوبة  ، ومن 
ثم فاإن كل الربامج مر�سومة على زيادة متوقعة للنفط م�ستقبا 
و�سمان ح�سة العراق  ، ونحن بحاجة اىل تطوير البنى التحتية 
ل�سمان ت�سدير او�سع من ن�سب الت�سدير  احلالية بحيث تغطي 
النفط من احلقول  انتاج  امل�ستقبل من خال زيادة  احتياجات 
التي يف طور التطوير حاليا والتي حتتاج  تقريبا مدة خم�ص اىل 

�سبع  �سنوات  للدخول يف االنتاج النفطي.
يجب  اال�ساحية   ال��ربام��ج  ان   : اىل  النفطي  اخلبري  وا���س��ار 
لكون  النفطية   للحقول  التطويرية  الربامج  مب��وازاة  تكون  ان 
القطاع النفطي هو املورد الذي يفعل تطوير القطاع ال�سناعي 

والزراعي وال�سناعات التحويلية والبرتوكيماوية وامل�ستقات 
اكرب  اي����رادات  ن�سمن  ث��م   وم��ن  النفطية  

الريعية  من  ونخرج  للعراق 

وانكما�ص  وت�سخم  التذبذب   عليها  يطغى  والتي  باالقت�ساد 
العاملية  اال�سعار  اقت�سادي  نتيجة االرتفاع و االنخفا�ص يف 
اإن  قال   النفط   جتارة  يف  م�سدر  ان  اىل  ي�سار   . اخلام  للنفط  
لزيادة  يخطط  اأوبك  منظمة  يف  للنفط  منتج  اأكرب  ثاين  العراق 
�سادرات اخلام من ميناء الب�رضة اجلنوبي اإىل 3.171 ماين 
يف  م�ستوى  اأدنى  من  ارتفاعا  ني�سان  ابريل  يف  يوميا  برميل 

�سبعة اأ�سهر يف مار�ص اآذار
الب�رضة  اإن �سادرات خام  القول  ونقلت رويرتز عن امل�سدرين 
برميل  مليون   2.338 اإىل  ني�سان  ابريل  يف  �سرتتفع  اخلفيف 
يوميا ارتفاعا من 2.207 مليون برميل يوميا يف ال�سهر ال�سابق
األف  اإىل 833  �ستزيد  الثقيل  الب�رضة  اأن �سادرات خام  وتابعا 

برميل يوميا من 806 اآالف برميل يوميا قبل �سهر
ويف مار�ص اآذار �سدر العراق 3.013 ماين برميل يوميا من 
اآب العام املا�سي  اأغ�سط�ص  اأقل م�ستوى منذ  خام الب�رضة وهو 
�رضكة  رئي�ص  الغني  عبد  حيان  وق��ال  التحميل.  لربامج  وفقا 
نفط اجلنوب العراقية احلكومية اإن حمادثات العراق مع �رضكة 
يف  �سغريين  نفط  حقلي  تطوير  ب�ساأن  النفطية  موبيل  اك�سون 
اجلنوب حترز تقدما جيدا، ويجري العراق حمادثات مع اك�سون 
مبليارات  م�رضوع  يف  اال�ستثمار  ب�ساأن  ت�ساينا  وبرتو  موبيل 
والنا�رضية  اللحي�ص  نفط  حقول  من  االإنتاج  لتعزيز  الدوالرات 

والطوبة ونهر بن عمر واأرطاوي
الباد  جنوب  الب�رضة  مدينة  يف  لل�سحفين  الغني  عبد  وقال 
�سنتن  من  الأكرث  موبيل  اك�سون  �رضكة  مع  مفاو�سات  لدينا   :

لتطوير حقول اأرطاوي ونهر بن عمر ولقد متكنا من الو�سول 
نتائج متقدمة، ومل يخ�ص يف مزيد من  اإىل 

التفا�سيل.
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انخف�ص موؤ���رض نيكي القيا�سي عند 
االإغ��اق مدفوع��ا بارتفاع الن يف 
الوقت الذي ينتظ��ر فيه م�ستثمرون 
توقع��ات ال�سيا�س��ة النقدي��ة عندما 
االحتياط��ي  جمل���ص  يجتم��ع 
املرك��زي  )البن��ك  االحت��ادي 

االأمريكي( يف وقت الحق 
تعامات��ه  نيك��ي  املوؤ���رض  واأنه��ى 
اإىل  املئ��ة  يف   0.2 منخف�س��ا 

19577.38 نقطة
وهبط موؤ�رض توبك�ص االأو�سع نطاقا 
0.2 يف املئة اإىل 1571.31 نقطة 
جيه.بي.اك���ص-  موؤ���رض  وتراج��ع 

نيكي 400

ق��ال وزي��ر املالي��ة امل���رضي عمرو 
اجلارحي اإن �سع��ر الدوالر اجلمركي 
�سريتف��ع اإىل 17 جنيه��ا ابت��داًء من 
ا�سبوع��ن  ومل��دة  اخلمي���ص  الي��وم 

مقارنة مع 15.75 جنيهًا حاليا.
وق��ال الوزي��ر لروي��رتز يف ات�س��ال 
هاتفي "�سيبداأ العمل بال�سعر اجلديد 
لل��دوالر اجلمرك��ي عن��د 17 جنيها 
ابت��داًء م��ن اخلمي���ص وحت��ى نهاية 
مار���ص متا�سي��ا م��ع اأ�سع��ار �رضف 

العملة يف البنوك

اإن  ال��دول��ي��ة  الطاقة  وك��ال��ة  ق��ال��ت 
يف  زادت  العاملية  النفط  خمزونات 
يناير كانون الثاين للمرة االأوىل يف 
تخفي�ص  من  الرغم  على  اأ�سهر  �ستة 
اأبقت  اإذا  لكن  النفط  اإن��ت��اج  اأوب���ك 
ف��اإن  االإن��ت��اج  قيود  على  املنظمة 
ال�سوق �سوف مييل اإىل ت�سجيل عجز 

يف الن�سف االأول من 2017
اإن  الدولية  الطاقة  وكالة  وقالت 
امل�سدرة  ال��ب��ل��دان  منظمة  ال��ت��زام 
)اأوب����ك( ب��ات��ف��اق خف�ص  ل��ل��ب��رتول 
برميل  مليون   1.2 بواقع  االإنتاج 
العام  من  االأول  الن�سف  يف  يوميا 
91 يف املئة يف فرباير  احلايل بلغ 

�سباط.
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الواقع الزراعي بين تحديات النهوض وتشريع القوانين الداعمة له 

اكد رئي�س الربملان �سليم 
اجلبوري، اال�ستعداد لت�سريع 

قوانني مهمة من �ساأنها انقاذ 
القطاع الزراعي، يف حني 

ا�سار اىل التوجه نحو اغراء 
روؤو�س االموال اخلارجية 

الحياء االف الهكتارات 
البائرة واملرتوكة . 

بغداد – فادية حكمت 

بغداد - متابعة  

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
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


