
ب�سب��ب  انتاج��ه  تراج��ع  القط��اع  ه��ذا  اأن  اإال 
ال�سيا�سات الزراعية غ��ر املنا�سبة وعدم قدرة 
املنتج املحل��ي على مناف�س��ة امل�ستورد ب�سبب 
�سيا�س��ة اال�ست��راد الع�سوائي��ة وع��دم حماي��ة 

املنتج املحلي  . 
ولفت��ت عبدالعزي��ز يف ت�رصيح��ات �سحافية، 
النظ��ر اإىل ���رصورة العم��ل عل��ى خل��ق بيئ��ة 
م�ستلزم��ات  وتوف��ر  القط��اع  له��ذا  م�سجع��ة 
االأ�سم��دة  مقدمه��ا  ويف  باالإنت��اج  النهو���ض 
الكيماوي��ة والت��ي ميك��ن اأن ُتنت��ج حملي��ًا يف 
حمافظ��ة  يف  املتخ�س���ض  االأ�سم��دة  معم��ل 

الب�رصة جنوبي العراق . 
واأك��دت اأن الع��راق ق��ادر عل��ى حتقي��ق تكامل 
زراعي و�سناعي، م��ا ُيوّفر مبالغ مالية كبرة 
للموازن��ة االحتادي��ة العامة، ُتخ�س���ض �سنويًا 
ال�ستراد االأ�سمدة م��ن االأ�سواق، يف وقت ميكن 
اإنت��اج ما ي�ست��ورد من احلق��ول الزراعية داخل 
الع��راق وجعل دورة راأ�ض امل��ال تكتمل حمليًا. 
و�س��ددت على اأهمي��ة البدء باالنت��اج يف �سوء 
االإمكان��ات املتواف��رة، والعم��ل يف الوقت ذاته 
على تطوير ه��ذا القطاع الذي يع��ّد نفطًا دائمًا 

ويحقق االأمن الغذائي للعراق 
وقال��ت عبدالعزيز اإن الع��راق يف اأم�ّض احلاجة 
له��ذا  كب��ر  اإ�سالح��ي  برنام��ج  اعتم��اد  اإىل 
القط��اع، يع��ّده اأ�سح��اب اخل��رات والكفاءات 
املعني��ة بال�س��اأن الزراعي. وطالب��ت ب�رصورة 
و�س��ع خطط م�ستقبلي��ة جللب روؤو���ض االأموال 
الع��راق،  يف  بالعم��ل  الراغب��ة  اال�ستثماري��ة 
كب��رة  م�ساح��ات  لدي��ه  الع��راق  اأن  �سيم��ا  ال 
لال�ستثم��ار ميك��ن اأن تغطي حاج��ة العراق بل 
تف��وق ذلك، مبّين��ة اأن اال�ستثم��ار االأمثل جلزء 
م��ن امل�ساحات املتوافرة يغط��ي حاجة اأ�سواق 

اإقليمية باأف�سل اأنواع املحا�سيل 
يف  التو�ّس��ع  اأن  اأي�س��ًا  عبدالعزي��ز  وع��ّدت 
اال�ستثمارات الزراعية يح��ّد من دائرة الت�سحر 
الت��ي تت�سع من��ذ �سن��وات ب�سبب تراج��ع االأداء 
يف القط��اع الزراع��ي الأ�سب��اب بات��ت معلومة 
للجمي��ع. وكانت بيانات ملوؤ�س�سات متخ�س�سة 
اأك��دت ارتف��اع ن�س��ب الت�سحر يف الع��راق على 
نحو متوا�سل ب�سبب عدم معاجلة هذه امل�سكلة 

التي اأخذت يف التفاقم .  وكان الوكيل االإداري 
ل��وزارة الزراع��ة العراقية مهدي اجلب��وري اأكد 
اأهمي��ة اال�ستثم��ار الزراع��ي ودوره يف حتقيق 
النم��و والتنمي��ة االقت�سادي��ة، خ�سو�س��ًا يف 
الظروف احلالية التي ت�سهدها البالد من حرب 
م��ع التنظيم��ات االإرهابية اإ�ساف��ة اإىل االأزمة 
املالي��ة الت��ي متر به��ا. وك�سف خ��الل كلمة له 
يف موؤمت��ر لروؤ�ساء اأق�س��ام اال�ستثمار يف دوائر 
ال��وزارة ومديري��ات الزراع��ة يف املحافظات، 
اخلا���ض بقط��اع اال�ستثم��ار الزراع��ي ب�سقي��ه 
النبات��ي واحلي��واين، ال��ذي عقد برعاي��ة وزير 
الزراعة ف��الح ح�سن زيدان اللهيبي حتت �سعار 
»الزراعة هي الراف��د االأول ملوارد العراق«، عن 
وجود فجوة كبرة يف اإيرادات القطاع النفطي 
ل�سع��ف  نتيج��ة  الزراع��ي  بالقط��اع  قيا�س��ًا 
اال�ستثم��ارات الزراعي��ة للقط��اع وحاجته اإىل 

روؤو�ض اأموال كبرة لتطويره 

يف  امل�ستثمري��ن  ج��ذب  اإىل  اجلب��وري  ودع��ا 
الزراع��ة  اأن  عل��ى  م�س��دداً  الزراع��ي،  القط��اع 
اأف�سل للم�ستثمرين، م�س��راً اإىل اأن يف االإمكان 
ط��رح جول��ة تراخي�ض لال�ستثم��ارات الزراعية 
والفر���ض  اال�ستثماري��ة  اخلريط��ة  �س��وء  يف 
اال�ستثماري��ة املتاحة. وبّي احلاجة اإىل وجود 
قط��اع م���رصيف متطور مل��ا من �ساأن��ه حتريك 
اال�ستثم��ار يف كل اأنواع��ه، الفتًا النظ��ر اإىل اأن 
الرغبة احلقيقية للوزارة يف جذب اال�ستثمارات 
الت�سهي��الت  كّل  تق��دمي  يف  تتمث��ل  الزراعي��ة 
للم�ستثم��ر م��ن اأج��ل اإجن��اح اإقام��ة امل�ساريع 

الزراعية يف البلد 
ويف �سياق مت�س��ل، ُنقل عن مزارعي عراقيي 
قوله��م، اإن تراج��ع ح�س�ض املي��اه التي ت�سل 
اإىل مزارعه��م ب��داأ على نح��و متوا�سل منذ عدة 
�سن��وات ، م��ا دفعه��م اإىل البح��ث ع��ن البدائ��ل 
للمحافظ��ة على امل�ساحة الزراعي��ة امل�ستثمرة 

عل��ى الرغ��م م��ن انخفا���ض كمي��ات املي��اه. 
واأ�ساروا اإىل اأن امل�ساحات الزراعية ترتاجع يف 
املنطق��ة التي يوج��دون فيها، فامل��زارع الذي 
ي�ستثم��ر 20 دومن��ًا بات��ت ح�س�س��ه املائية ال 
تكف��ي �س��وى ل� 5 دومن��ات اأو اأقل، م��ا قاد اإىل 
تراجع االإنتاج. و�سددوا على �رصورة االعتماد 
عل��ى ط��رق جدي��دة يف التعام��ل م��ع املي��اه 
عل��ى امل�ستوى املن��زيل وال�سناع��ي والزراعي 
وميك��ن اال�ستفادة يف هذا املج��ال من جتارب 
بع���ض ال��دول .  واأكد اخلب��ر يف وزارة الزراعة 
العراقي��ة عبداجلبار احل�س��اين اأن تاأثر تراجع 
كميات املياه ال��واردة اىل العراق بات وا�سحًا 
من خالل خف���ض احل�س�ض املائية، م�سراً اإىل 
اأن االأم��ر يحت��اج اإىل برنام��ج اإر�س��اد من قبل 
وزارة الزراعة ودوائرها املنت�رصة يف املناطق 
العراقي��ة، به��دف اطالع املزارع عل��ى اأ�ساليب 

الري احلديثة التي تتنا�سب مع �سح املياه .

 ق��ال املتح��دث  با�س��م وزارة النفط عا�سم جه��اد يف  ت�رصيح 
خ���ض ب��ه ) اجلورنال ( :  ان العراق �سي�س��ل اىل االكتفاء الذاتي 
م��ن الغ��از اجل��اف وق��د حق��ق خط��وات جي��دة وب��داأت كميات 
اال�ستثمار تنمو وبعد ع��ام 2018_2019 �سيتم ا�ستثمار الغاز 
اجل��اف وحتقيق االكتف��اء الذاتي وت�سدي��ره اىل جانب ت�سدير 

الغاز ال�سائل. 
وا�س��اف  جه��اد : ان خط��ط ال��وزارة م�ستمرة  م��ن اجل حتقيق 
زي��ادات ت�سديرية على �سعي��د النفط اخلام والغ��از امل�ساحب  
، والع��راق تقدم كثرا يف جم��ال ا�ستثمار الغ��از امل�ساحب مع 
العملي��ات النفطي��ة التكريري��ة  وال��ذي ي�س��كل اكرث م��ن ن�سف 
الرثوة الغازية   للبلد  من املوجود يف باطن  االر�ض ، وقد بداأت 
كمي��ات اال�ستثمار تنمو ب�سكال جي��دا ،  والعراق يطمح بعد عام 
2018- 2019 ان ي�ستثم��ر الغ��از اجل��اف بع��د مرحلة حتقيق 
لالكتف��اء الذات��ي واال�ستثم��اريف جم��ال الغاز ال�سائ��ل و�سمن 
خطط مدرو�سة والتي تزداد مع زيادة االنتاج النفطي العراقي . 
وتابع :  مت حتقيق االكتفاء الذاتي من الغاز ال�سائل ، منذ العام 
املا�س��ي وب�سم��ن حمط��ات كب��رة مت ان�ساوؤها ، وق��د واعلنت 
وزارة النف��ط  يف وقت �ساب��ق ت�سدير ال�سحن��ة االوىل من الغاز 

ال�سائل عر ميناء ام ق�رص جنوب العراق .  
وق��ال اخلب��ر النفط��ي  حم��زة اجلواه��ري يف ت�رصي��ح خ���ض 
ب��ه ) اجلورن��ال ( : ان اخلط��ط الت��ي و�سعت من اأج��ل  الو�سول 
اىل االكتف��اء الذات��ي يف جمال الغ��از الميكن حتقيقه��ا اال  من 
خ��الل توافر املال الكايف ويف نهاي��ة عام 2018 �سنتمكن من 
ا�ستغ��الل الغاز وحتقيق االكتفاء الذاتي ،  وب�سمن خطة موازية       
يف نهاي��ة ع��ام 2020 �ستك��ون �رصك��ة النفط الب���رصة مكتفية 
ذاتي��ًا ومن املمكن من خالل عائداته��ا  ت�سديد كلف اال�ستثمار 

يف الغاز و عدم احلاجة  اىل دعم من الدولة. 
وا�س��اف : بنظ��ري  ان االم��وال التك��ون كافي��ة 

لال�س�ستثم��ار ويف نهاية 2020 
ا�ستغالل  ممك��ن 

الغاز امل�ساحب بال�سورة ال�سحيحة ، الفتا النظر اىل ان العراق  
مازال ي�ستورد الغاز من  اجلمهورية االيرانية  لت�سغيل  حمطات  

توليد الطاقة الكهربائية  يف بغداد والب�رصة .
وتاب��ع اجلواه��ري  :  مازال��ت هن��اك كمي��ات كب��رة حترق من 
الغ��از تق��در باكرث من ن�س��ف الكميات امل�ساحب��ة يف عمليات 
اال�ستخ��راج ونح��ن بحاجة اىل تكوي��ن بيئة منا�سب��ة لعمليات 
ا�ستخراج الغاز كمد انابيب خا�سة ون�سب حمطات تعالج الغاز 
من الكريت واملاء ، وتوافر االموال من الغاز املعالج ،  ومن ثم 
نح��ن  بحاجة اىل اخلطط والرام��ج  ملد تلك االنابيب وتاأهيلها 
وهذه تاخذ وقتا طويال نوعا ما  ، منوها  بعدم  وجود  عرو�ض 
لال�ستثم��ار من قبل ���رصكات الغاز �سوى �رصكت��ي غاز الب�رصة 
و�س��ل ومت�سوبي�س��ي ، وال يوجد هناك ني��ة لال�ستثمار يف الوقت 

احلا�رص من قبل الدولة من باب توفر االموال  .
وا�س��ار اخلبر النفطي اىل : ان  اموال  الواردات النفطية اليوم ال 
تكفي الن تكون  هناك �سناعة نفطية لكوننا بحاجة اىل اموال 
والميك��ن تقديرها من قبل  الدول��ة  ال�سطراب االو�ساع وحالة 

احلرب الع�سكرية �سد املجاميع االرهابية ،  
 وم��ن ثم فاإن امل�ساريع النفطية عبارة عن خطط طويلة واموال 
طائل��ة وبنى حتتي��ة، وعليه ف��اإن اجلمي��ع يحّمل قط��اع النفط 

م�سوؤولية االيرادات احلكومية   متنا�سي القطاعات االخرى . 
وق��ال وكي��ل ال��وزارة ل�س��وؤون �سناعة الغ��از د.حام��د يون�ض : 
اإن الكمي��ة امل�س��درة تبل��غ ) 2000 ( ط��ن وه��ي بدورها متثل 
اخلطوة االوىل نحو اال�ستثمار االمثل للغاز امل�ساحب للعمليات 
النفطي��ة وبوابة لالنط��الق اىل اال�س��واق العاملية ع��ر ت�سدير 

الكمي��ات الفائ�س��ة عن حاجة الع��راق ، وا�سفًا هذه اخلطوة 
باالجن��از التاريخ��ي واحل��دث االقت�سادي 

وان��ه  خ�سو�س��ا  والنفط��ي 
يف  يات��ي 

ظ��ل التحدي��ات االمني��ة واالقت�سادية التي تواج��ه بلدنا ب�سكل 
عام والقطاع النفطي ب�سكل خا�ض. 

وا�س��اف الوكيل ان ال��وزارة تويل اهتماما كب��را بقطاع الغاز 
ال��ذي �سهد خالل االآونة االخرة تط��ورا كبرا وزيادة يف انتاج 
الغ��از ال�سائ��ل والو�سول اىل االكتفاء الذات��ي حيث و�سل معدل 
االنتاج اليومي اىل ) 5000( طن باليوم ، ف�سال عن ت�سدير عدة 
�سحنات من املكثفات التي تدخل يف ال�سناعات البرتوكيمائية 
اإ�ساف��ة اىل تنامي انتاج الغاز اجل��اف وتغطية ن�سبة جيدة من 
اأحتياجات حمطات توليد  الطاقة الكهربائية يف اأنحاء العراق ، 
موؤك��دا ان ذلك جاء بف�سل اخلطط اال�سرتاتيجية ال�ستثمار الغاز 

وزيادة االنتاج منه  
م��ن جانب��ه ق��ال املدي��ر الع��ام ل�رصكة غ��از الب���رصة �ساميون 
داميون��د :  ان �رصك��ة غاز الب�رصة تفتخ��ر بهذا احلدث الذي جاء 
نتيج��ة للجهود التي بذلها العاملون يف هذه ال�رصكة التي تعمل 
منذ ثالث �سنوات على ا�ستثمار الغاز امل�ساحب من ثالثة حقول 
نفطي��ة يف حمافظة الب���رصة ، وان ال�رصكة تعمل جاهدة لتنفيذ 
خططها الرامية اىل حتقيق زيادة  تدريجية يف معدالت االنتاج 
واأك��د املتحدث با�س��م الوزارة عا�سم جه��اد اأن العراق بلد واعد 
يف اإنت��اج و�سناعة الغاز وميتلك ث��روة هائلة واحتياطيًا كبراً 
من الغ��از امل�ساحب للعمليات النفطية الذي ي�سكل ن�سبة )70 ( 

باملئة من االنتاج الوطني بينما ي�سكل الغاز احلر ن�سبة 
)30 ( باملئة .  
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تراج��ع الذهب م��ن اأعل��ى م�ستوياته 
يف  �سجل��ه  ال��ذي  اأ�سه��ر  خم�س��ة  يف 
اىل  يتج��ه  لكن��ه  ال�سابق��ة  اجلل�س��ة 
االأ�سبوعي��ة  مكا�سب��ه  اأك��ر  حتقي��ق 
من��ذ يوني��و حزي��ران 2016 يف ظل 
املخاوف املرتبط��ة بال�رصق االأو�سط 
وكوريا ال�سمالي��ة وهو ما عزز اإقبال 
امل�ستثمرين على املالذات االآمنة يف 

الوقت الذي تراجع فيه الدوالر
وانخف�ض �سعر الذهب يف املعامالت 
الفوري��ة 0.2 باملئة اإىل 1284.81 

دوالر لالأوقية )االأون�سة( 

 قل�ض بنك "كريدي �سوي�ض" مكافاآته 
بع��د   40% بن�سب��ة  مديري��ه  لكب��ار 
البن��ك  خط��ط  امل�ساهم��ي  اإنتق��اد 
ل���رصف مكاف��اآت بقيم��ة 78 مليون 
فرن��ك �سوي�رصي )78 ملي��ون دوالر( 

رغم تكبده خ�سائر كبرة
ون��ادرا م��ا يرتاج��ع ث��اين اأك��ر بنك 
ومتث��ل  موقف��ه،  ع��ن  �سوي���رصا  يف 
ه��ذه اخلط��وة انت�س��ارا للم�ستثمرين 
الذين يدع��ون لتقلي���ض املبالغ التي 
قط��اع  يف  العامل��ون  يتقا�ساه��ا 
هبطت فيه االأرباح بينما ظلت االأجور 
مرتفعة يف اأغلب االأحيان وقال البنك 
يف بي��ان مقت�س��ب اإن��ه اإتخ��ذ القرار 
بعد اأن اأب��دى امل�ساهمون "حتفظات" 

ب�ساأن املبالغ املخطط ل�رصفها.

اأدنى  اإىل  اليابانية  االأ�سهم  تراجعت 
ختام  يف  اأ�سهر   4 يف  م�ستوياتها 
يف  التوتر  ت�ساعد  مع  التعامالت، 
ومناطق  ال��ك��وري��ة  اجل��زي��رة  �سبه 
�سهية  اأ�سعف  مبا  العامل  يف  اأخرى 

امل�ستثمرين
ونزل املوؤ�رص نيكاي 0.5 يف املائة، 
نقطة،   18335.63 عند  ليغلق 
له منذ  اإغالق  اأدنى م�ستوى  م�سجال 

اأوائل دي�سمر.
يف   1.8 القيا�سي  امل��وؤ���رص  وهبط 
متكبدا  االأ�سبوع،  مدى  على  املائة 
على  االأ�سبوعية  خ�سائره  خام�ض 

التوايل

لو توافرت البيئة المالئمة

العراق .. بين عامي 2018_2019 يحقق اكتفاء ذاتيًا من الغاز الجاف 

األراضي العراقية الصالحة للزراعة تكفي لسد حاجة ضعفي السكان

�أكدت ع�ضو منتدى 
بغد�د �القت�ضادي �إكر�م 

عبد�لعزيز �أن حتديد 
م�ضار�ت �لتنمية ال بد من 

�أن تبد�أ من �لقطاع �لزر�عي 
�لذي ميتلك مقومات تنمية 

�ضريعة وحقيقية. 
وقالت �إن �لقطاع �لزر�عي 

قادر على رفع م�ضاهمته يف 
�لناجت �ملحلي �الإجمايل، 
�إذ ميتلك �لعر�ق �الأر�ض 

�خل�ضبة و�ملياه و�لرثو�ت 
�لب�ضرية م�ضرية �إىل 

�أن �الأر��ضي �ملتو�فرة 
و�ل�ضاحلة للزر�عة تكفي 

ل�ضد حاجة �ضعف عدد 
�ضكان �لعر�ق. 

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

ً


