
ت�ساعف �سعر حم�سول الطماطم، لي�سجل ارتفاعًا طرديًا 
يف الأ�س��واق املحلية طيلة ال�سهري��ن املا�سيني، مبتعداً 
ع��ن الأ�سعار الت��ي �سبقت موج��ة الرتف��اع بنحو كبري، 
ب��دا مرقها لكاهل املواطنني ل�سيم��ا من اأبناء الطبقات 

الفقرية والو�سطى ممن ي�سكلون اأغلبية العراقيني.
وبينم��ا اأك��د مواطن��ون �سارك��وا يف ا�ستط��اع اأجرت��ه، 
)اجلورن��ال( اأن �سعر كيلو الطماطم جتاوز اللفي دينار، 
ذاكري��ن اأن ال�سعر ال�سابق كان ي��راوح ما بني 500 اإىل 

الف دينار يف حالت الرتفاع. 
اأعلن��ت وزارة الزراعة الحتادية، ع��دم امتاكها ال�سلطة 
للتحك��م باأ�سعار ا�س��واق املنتج��ات الغذائية، ويف حني 
اأو�سح��ت ب��ان �ساحياته��ا ب�س��اأن الأ�س��واق تكون يف 
ال�سم��اح بال�ست��رياد املق��ن ل�س��د حاج��ة الأ�س��واق من 
املحا�سيل، ا�سارت اىل ان قلة حم�سول الطماطم دفعها 
اىل رف��ع احلظ��ر ع��ن ا�سترياده��ا وبن�سب حم��ددة. كما 
وامل��وارد  الزراع��ة  وزارة  اأك��دت 
يف  املائي��ة 

حكوم��ة اإقليم كرد�ستان، انه��ا مل تفر�ض اية ر�سوم على 
ا�سترياد الطماطم.

وقال الباحث الزراع��ي حممد عبا�ض يف مقابلة اأجرتها 
)اجلورن��ال(، اإن "ارتف��اع اأ�سع��ار الطماط��م يع��ود اإىل 
ب�سب��ب  باملح�س��ول،  املزروع��ة  امل�ساح��ات  تناق���ض 
الجت��اه اىل املحا�سيل ذات العائ��د الأعلى مثل البطيخ 
واخليار والباميا والباذجنان، ف�سا عن تقلبات املناخ 
واجل��اري  املا�س��ي  ال�سهري��ن  يف  احل��رارة  ودرج��ات 
ب��ني الرتف��اع والنخفا���ض اأدى اإىل تذب��ذب العمليات 

الف�سيولوجية للزراعات".
واأ�س��اف عبا�ض، اأن "بع�ض التج��ار �ساهموا يف ارتفاع 
وت�سخي��م اأ�سعار الطماطم، من خ��ال اتخاذهم �سيا�سة 
احتكاري��ة". وق��ال الوكيل الفني ل��وزارة الزراعة مهدي 
�سمد، ان "وزارة الزراعة ل متلك ال�سلطة للتحكم باأ�سعار 
ا�س��واق املنتجات الغذائية حيث ان الأ�سعار يف الأ�سواق 
بح�س��ب  والنخفا���ض  لارتف��اع  وتتعر���ض  مفتوح��ة 
العر���ض والطل��ب عليه��ا"، مبينا ان "�ساحي��ة الوزارة 
ب�س��اأن الأ�سواق تكون يف ال�سماح بال�سترياد املقن ل�سد 
حاج��ة الأ�سواق م��ن املحا�سيل". واأو�س��ح القي�سي، ان 
"قلة حم�سول الطماطم دفعها اىل رفع احلظر عن 

ا�ستريادها وبن�سب حمددة".
ان  يذكر 

اأ�سع��ار "الطماطم" �سهدت ارتفاعًا جديداً على الرغم من 
اع��ان وزارة الزراعة رفع احلظر ع��ن ا�سترياد الطماطم 
وال�سم��اح بذلك لقل��ة الإنتاج املحلي وع��دم قدرته على 

تلبية ال�ستهاك املحلي اليومي.
وقال��ت وزارة الزراع��ة وامل��وارد املائي��ة يف حكوم��ة 
اإقليم كرد�ستان، انه��ا مل تفر�ض اية ر�سوم على ا�سترياد 
حم�س��ول الطماط��م اىل كرد�ست��ان، مبين��ًة انها ل دخل 
له��ا ومل تكن �سببا يف ارتف��اع اأ�سعار هذا املح�سول يف 

ال�سواق املحلية بالقليم.
واأو�سح��ت زراعة كرد�ستان انه منذ م��دة لوحظ ارتفاع 
اأ�سع��ار الطماط��م يف الأ�س��واق املحلية م��ا اأ�ساف عبئا 
عل��ى كاهل املوطن. وتابع��ت انه يف الوقت الذي يتوافر 
في��ه املح�سول املحل��ي للطماطم ف�سُتق��ِدم الوزارة على 
ا�ستيفاء ر�س��وم للم�ستورد منه، موؤكدة ان ارتفاع اأ�سعار 
الطماط��م يف الأ�س��واق املحلي��ة ل عاق��ة له ب��اأي قرار 
�س��ادر م��ن ال��وزارة. وعزت زراع��ة كرد�ست��ان، ارتفاع 
الأ�سع��ار اىل عدم تواف��ر املح�سول املحلي للطماطم يف 
الأ�س��واق، وما متوافر حاليا هو امل�ست��ورد فقط، موؤكدة 
انه يف الوق��ت الذي يتوافر في��ه املح�سول املحلي فان 
اأ�سع��ار امل�ست��ورد �ستنخف�ض. يذك��ر اأن الطماطم مل تكن 
موج��ودة يف املنطق��ة حت��ى الحت��ال الربيط��اين بعد 
احل��رب العاملية الأوىل حيث قام املزارعون بزرعها يف 
غ��ور الأردن، ويف حمافظ��ة دي��اىل يف العراق، 
وانت���رت فيم��ا بع��د يف 

الثاثيني��ات م��ن الق��رن الع�ري��ن يف منطق��ة ال���رق 
الأو�س��ط كن��وع م��ن الثم��ار احلديث��ة الت��ي قدم��ت مع 
ال�ستعم��ار الربيط��اين، وه��ي م��ن ثم��ار الع��امل اجلديد 
)اأم��ريكا(، وكان��ت توجد اأن��واع من نبت��ة الطماطم يف 
الع��راق وباد ال�سام على �س��كل نبات الزينة. وقرر وزير 
الزراع��ة فاح زي��دان، نهاي��ة ال�سهر املا�س��ي، ال�سماح 
با�ست��رياد الطماطم م��ن الأردن، موؤكدا اأثناء اجتماعات 
اللجنة العليا الردنية العراقية امل�سرتكة التي عقدت يف 
عمان، رغب��ة يف تعزيز التعاون مع الردن يف جمالت 

اللقاحات الزراعية وا�سترياد ال�سمدة الفو�سفاتية.
واأ�س��ار زي��دان وقته��ا اإىل "املباحث��ات املثم��رة الت��ي 
اجراه��ا م��ع وزي��ر الزراع��ة املهند���ض خال��د احلنيفات 
والت��ي توج��ت بالتوقي��ع على مذك��رة تفاه��م للتعاون 
يف املج��ال الزراع��ي وبرنام��ج تنفي��ذي يت�سم��ن كل 

التفا�سيل املتعلقة بالتعاون الزراعي بينهما".
واأ�س��اف اأنه "مت التفاق على تعزي��ز التوا�سل املبا�ر 
ب��ني وزيري الزراع��ة يف البلدين"، م�س��ريا اىل انه "قام 
الي��وم باتخاذ ق��رار بال�سماح با�سترياد م��ادة البندورة 
م��ن الردن".  وبعد اأول دخول لنبتة الطماطم وزراعتها 
يف الع��راق بعد الحتال الربيطاين للعراق عام 1917، 
زرع��ت يف حمافظ��ة دي��اىل يف بعقوب��ة ومن��ديل ع��ام 
العراقي��ة يف  الأ�س��واق  1920 تقريب��ًا، وانت���رت يف 
وقته��ا ويف بغداد مع تخ��وف البغداديني يف وقتها من 
�رائها باعتقادهم انها نبتة �سامة ولأنها غريبة عنهم 
�سّموه��ا الربتق��ال الإنكلي��زي، ث��م انت���رت ب�رعة يف 

املطبخ العراقي.
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استئناف ضخ نفط كركوك إلى جيهان 

قال رئي�ض غرفة جتارة و�سناعة اقليم كرد�ستان دارا جليل خياط، ان وفد 
جتاريا من غرفة جتارة ميانو من مدينة ميانو اليطالية زار اربيل اأم�ض 

الربعاء لتوقيع اتفاقيات للتبادل التجاري بني الطرفني.
وق��ال خي��اط، ان "التفاقي��ة التجارية ب��ني الطرفني  �ست�سم��ل العديد من 
اجلوانب التجارية وخ�سو�سا تبادل ال�سثمارات والب�سائع بني اجلانبني".
وا�س��اف ان "العاقات التجارية ب��ني العراق عموما وكرد�ستان خ�سو�سا 
م��ع ايطاليا على م�ستوى ع��ال وهناك خطط لتطوير التعاون التجاري بني 

البلدين".
ويتوق��ع اأن تق��وم غرف��ة جتارة ميان��و بتق��دمي م�ساع��دات للنازحني يف 
املخيم��ات عرب ان�ساء م�ساري��ع ت�سهم يف ت�سغيل النازح��ني وتوفري فر�ض 

عمل لهم.

اعتم��دت ال�رك��ة العامة لتج��ارة احلبوب ) ٤٥ ( مرك��زا ت�سويقيا يف عموم 
حمافظ��ات الباد عدا حمافظ��ات اقليم كرد�ستان لت�سل��م الكميات امل�سوقة 

من حم�سول احلنطة املحلية للمو�سم احلايل 2017.
ونق��ل بيان ل��وزارة التجارة عن املدي��ر العام لل�ركة رئي���ض اللجنة العليا 
للت�سوي��ق هيث��م جمي��ل اخل�سايل، ان "اعتم��اد املراكز ج��اء يف �سوء تقدير 
حج��م الكمي��ات التي �سيت��م ت�سويقها يف كل حمافظة و ح�س��ب ما متبع يف 

املوا�سم ال�سابقة".

اأعلن��ت �ركة نفط مي�سان، النتهاء من عمليات اكمال ٦ اآبار جديدة �سمن 
حقل احللفاية النفطي.

وق��ال املدي��ر العام ل�ركة نفط مي�سان املهند�ض عدن��ان نو�سي �ساجت، ان 
"�ركة بوهاي ال�سينية اأجنزت اأخرياً با�ستخدام اأجهزة احلفر وال�ست�ساح 
عملي��ات الإكم��ال يف ٦ اآب��ار جدي��دة يف حق��ل احللفاية الذي تت��وىل اإدارة 

عمليات تطويره �ركة برتوجاينا".
ويع��د حقل احللفاية النفطي ) ٣٠ كم ���رق العمارة مركز حمافظة مي�سان 
( م��ن احلقول الكب��رية التابعة ل�ركة نف��ط مي�سان وي�سه��د عمليات تطوير 
متوا�سل��ة من��ذ عام ٢٠١٠ لرف��ع معدلت اإنتاجه من النف��ط ، وينتج احلقل 

كميات كبرية من الغاز لتجهيز حمطات الطاقة الكهربائية يف املحافظة.

اأعلن م�سدر يف �ركة نفط ال�سمال، ا�ستئناف عمليات �سخ النفط من حقول 
كرك��وك واحلقول الت��ي تديرها وزارة الرثوات الطبيع��ة يف اقليم كرد�ستان 
اىل مين��اء جيه��ان الرتك��ي بع��د اكم��ال اعم��ال ال�سيانة داخ��ل الرا�سي 
الرتكي��ة الت��ي ا�ستمرت ثاث��ة ايام. و���رح امل�س��در، ان "اجلانب الرتكي 
ابلغن��ا باأكمال عمليات ال�سيانة ومت ا�ستئناف ال�سادرات من حقول �ركة 
نفط ال�سمال وحقلي باي ح�سن وئافانا التي تديرها وزارة الرثوات الطبيعة 
يف اقليم كرد�ستان واملمتدة عرب القليم مليناء جيهان الرتكي"، م�سريا اىل 
ان "عملي��ات ال�س��خ ا�ستوؤنفت ب�سكل طبيعي يف ال�ساع��ة الثانية ع�رة من 
ظه��ر اليوم بعد دفع كميات جتريبية باخلط منت�سف الليلة املا�سية لت�سل 

اىل معدلتها الطبيعية الن".

تدر���ض �رك��ة اخلط��وط اجلوي��ة العراقي��ة امكانية 
خف�ض ا�سع��ار تذاكر الطريان عرب طائراتها ا�ستعداداً 
ملو�سم ال�سي��ف املقبل، �سمن خطتها لتن�سيط حركة 

امل�سافرين عرب خطوطها اجلوية.
ونق��ل بيان لل��وزارة عن املدير الع��ام لل�ركة �سامر 
كبة قول��ه ان "ال�ركة، من خال اللجنة التي �سكلت 
لدرا�سة اجل��دوى القت�سادية ل�سعار تذاكر الطريان، 
تدر���ض يف الوق��ت احل��ايل امكاني��ة خف���ض ا�سع��ار 
تذاكره��ا ا�ستع��دادا ملو�س��م ال�سي��ف �سم��ن خطتها 

لتن�سيط حركة امل�سافرين عرب خطوطها اجلوية". 

وا�س��اف ان "ال�ركة قام��ت يف وقت �سابق بخف�ض 
ال�سعار بن�سبة 30 % لبع�ض تذاكر الطريان، خا�سة 
اخلطوط التي ت�سهد اقباًل وا�سعًا من قبل امل�سافرين، 
مث��ل خط )بغ��داد – بريوت( و)بغ��داد – ا�سطنبول(" 
مبين��ا ان "ال�ركة بدورها تعمل عل��ى تقدمي اف�سل 
اخلدم��ات مل�سافريها واعداد اخلطط التي ت�سهم برفع 
تل��ك اخلدمات والرتقاء بها، مثل اختيار امل�سيفات 

وفق معايري دولية ومن قبل جلنة متخ�س�سة".
واو�س��ح كب��ة ان "خط��ط التطوي��ر �ستعك���ض الواقع 
احل�س��اري للب��اد، لكونه��ا الناق��ل الوطن��ي اجلوي 
للع��راق"، منوه��ا ب��ان "حرك��ة النقل اجل��وي ت�سهد 
انفتاح��ًا كب��ريا ل�سيم��ا يف الون��ة الخ��رية، اذ مت 

فت��ح العدي��د من اخلط��وط اجلوية العاملي��ة، ما ادى 
اىل زي��ادة حرك��ة طائ��رات اخلط��وط اجلوي��ة الت��ي 
تعمل بدورها عل��ى اللتزام مبعايري ال�سامة اجلوية 
ملنظم��ة الط��ريان العاملي��ة ل�سم��ان حتليقه��ا فوق 

الجواء الدولية".
واأ�س��ار اىل ان "ال�ركة تعم��ل بالتن�سيق مع املن�ساأة 
العام��ة للطريان امل��دين على فتح ع��دد من اخلطوط 
اجلوي��ة، منها خط )بغداد – تون�ض( الذي مت النتهاء 
يتب��ق من��ه  اللوج�ستي��ة ومل  اجراءات��ه  م��ن جمي��ع 
�س��وى التفاق عل��ى تاأ�س��رية الدخ��ول اىل الرا�سي 
اىل  الول  �سيك��ون  "اخل��ط  ان  وتاب��ع  التون�سي��ة". 
ب��اد املغ��رب العربي، م��ا ي�سه��م يف تن�سيط اجلانب 

ال�سياح��ي والدرا�س��ي، ف�س��ا عن خط��ي )قرب�ض – 
بغ��داد( و)بغ��داد – مو�سك��و(، موؤك��دا ا�سه��ام جميع 
تلك اخلطوط بتن�سيط حركة امل�سافرين عرب اخلطوط 
وم��ن ثم زي��ادة الي��رادات املالي��ة املتحقق��ة لها"، 
لفتا النظر اىل "وجود بع�ض الرحات التي ل حتقق 
لل�ركة اي جدوى اقت�سادية لقلة عدد امل�سافرين".

وب��ني كبة ان "ال�رك��ة اتخذت عددا م��ن الجراءات 
الت��ي ا�سهم��ت بتن�سيط حركة امل�سافري��ن، ف�سا عن 
زيادة عدد الرحات اجلوية لبع�ض الدول اىل اثنتني 
يف اليوم الواح��د جلدواها القت�سادية خلطوط، مثل 
)بغ��داد – ب��ريوت( و )بغ��داد – طه��ران( و)بغداد – 

ا�سطنبول(".

اأك��د رئي�ض ال��وزراء حيدر العبادي، بان��ه ل توجد زيادة 
يف اجور الكهرباء.

وق��ال يف املوؤمت��ر ال�سحفي ال�سبوع��ي، اإن "نعمل على 
حت�س��ني اختناق��ات ال�سبك��ة الكهربائي��ة بالتع��اون مع 
ال���ركات العاملي��ة، م�س��رياً اىل ان الع��راق يع��اين هدراً 
كب��رياً يف الطاق��ة الكهربائي��ة ولب��د م��ن ايق��اف هذه 

الظاهرة".
واأ�س��اف العب��ادي ان "جباي��ة اأج��ور الكهرب��اء ت�سم��ل 

اجلميع وال�ستثناء ي�سمل النازحني فقط".
وبحث وكيل وزارة الكهرباء ل�سوؤون التوزيع والنقل عبد 
احلم��زة ه��ادي مع جمل�ض ادارة �ركة غ��از الب�رة يف 
مق��ر ال�ركة، �سب��ل التعاون امل�س��رتك يف جمال جتهيز 
حمطات انتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الوطني املنتج 

من ال�ركة.
وذك��ر بي��ان ل��وزارة الكهرب��اء ان "اللقاء ال��ذي ح�ره 
املدي��ر الع��ام لنت��اج الطاق��ة الكهربائي��ة يف الب�رة 
الطاق��ة  لنق��ل  الع��ام  واملدي��ر  ال�سع��د،  زك��ي  حت�س��ني 
الكهربائي��ة يف اجلنوب زياد علي فا�سل ، �سهد مناق�سة 

زي��ادة كميات الغ��از املجه��ز لوحداتن��ا التوليدية التي 
تعمل على الغاز الوطني".

وا�ساف انه "مت التفاق خ��ال اللقاء على ت�سكيل جلنة 
م�سرتكة من مديرية انتاج الكهرباء يف الب�رة، و�ركة 
غاز الب���رة، لتنفيذ �سيانات م�سرتك��ة يف وقت واحد، 
للمحافظ��ة عل��ى ا�ستق��رار ودميوم��ة وا�ستمراري��ة عمل 

املحطات التوليدية".
وتاب��ع "كم��ا اتفق خ��ال الجتم��اع على جتهي��ز مادة 
الغ��از بكمي��ة )٩٦٠( مقم��ق، وان تت��م زي��ادة كمي��ات 
الغ��از املجه��ز يف الوقات املقبلة ح�س��ب خطط ال�ركة 

املو�سوع��ة والت��ي تق��وم حالي��ًا بتنفيذه��ا م��ن اج��ل 
رف��ع الكمي��ات الإنتاجي��ة لل�ركة م��ن الغ��از الوطني، 
وال��ذي �سي�سهم يف ت�سغي��ل الوح��دات التوليدية اجلديدة 
الت��ي �ست�سيف طاق��ات اإنتاجية اىل منظوم��ة الكهرباء 

الوطنية".
واأكد حمافظ ذي قار ال�سيد يحيى النا�ري، خال اللقاء 
بوف��د م��ن وزارة الكهرب��اء، اأهمي��ة تو�سي��ع �ساحيات 
دوائ��ر ال��وزارة باملحافظ��ة، بعد حتقيق الجن��از ب�سكل 
جيد وجناح خطة ال�سيف املا�سي ومب�ستوى مقبول يف 

جتهيز الكهرباء ملحافظة ذي قار. 

استعدادًا لموسم الصيف المقبل

الخطوط الجوية تدرس خفض أسعار تذاكر الطيران

وعد بتالفي اختناقات الشبكة.. العبادي: ال توجد زيادة في أجور الكهرباء 

وفد تجاري إيطالي في أربيل لتوقيع 
اتفاقيات بين الطرفين

٤٥ مركزًا لتسلم الحنطة من الفالحين 

ميسان تعلن االنتهاء من عمليات 
اإلكمال في ٦ آبار جديدة
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