
وقع��ت  العراقي��ة  احلكوم��ة  اأن   : وا�ضاف��ت 
ال�ضناع��ة  ب��وزارة  متمثل��ة  تفاه��م  مذك��رة 
م��ع �رك��ة �ض��ل العاملي��ة لتاأهي��ل امل���روع 
الغ��از  الن  البرتوكيمياوي��ات   وت�ضني��ع 
الطبيع��ي  م��ن العنا�ر الرئي�ضي��ة يف ت�ضنيع 
البرتوكيماوي��ات ،  وقد مت��ت درا�ضة حيثيات 
امل���روع  من��ذ نهاية ع��ام 2013 ومت توقيع  
تلك املذكرة ،  م�ضرية اىل ان النقا�ضات االخرية  
يف عقد امل�روع تو�ضلت ،  اىل ان تكون هناك 
ن�ضبة لوزارة ال�ضناعة متمثلة بال�ركة العامة 
ل�ضناع��ة البرتوكيمياوي��ات  ت�ض��ل اىل %24  
،واأن تاخ��ذ حمافظ��ة الب���رة 20 % م��ن ر�س 

املال  ون�ضبة 10% لوزارة النفط . 
 وتابع��ت االج��ودي : ان امل���روع ا�ضتثماري 
العام��ة  ال�رك��ة  ن�ض��اط  ع��ن  وبعي��د  بح��ت 
للبرتوكيمياوي��ات ويك��ون يف منطق��ة خ��ور 
الزبري وام ق���ر، واحلكومة حاليا ب�ضدد  حل 
م�ضكل��ة االر���س اخلا�ض��ة بامل���روع ومت قد 
ا�ضتح�ضال موافقة وزارة املالية والنفط وهيئة 
اال�ضتثم��ار ومت �ضحب م�روع��ني ا�ضتثماريني  
كان م��ن املق��رر اقامتها على االر���س نف�ضها 

الهمية امل�روع البرتوكيمياوي .
وزارة  با�ض��م  املتح��دث  ق��ال  جهت��ه  م��ن 
النف��ط عا�ض��م جه��اد يف ت�ريح خ���س به ) 
اجلورن��ال ( :  اإن احلكوم��ة تتج��ه اىل تعظي��م 
االنت��اج الوطن��ي من الغ��از امل�ضاح��ب ،  وقد 
خطت خط��وات مهمة نح��و اال�ضتثم��ار االمثل 
للغ��از امل�ضاح��ب للعملي��ات النفطي��ة  ، ومن 
ث��م ف��اإن تنام��ي االنت��اج الوطن��ي م��ن الغاز 
يتطل��ب وج��ود م�ضاريع عمالقة مث��ل م�روع 
النربا���س للبرتوكيمياويات املعتمد على الغاز 

امل�ضاحب يف انتاجه ب�ضكل مبا�ر . 
وا�ض��اف  : ان احلكوم��ة ب�ض��دد توقي��ع عق��د 
ب�ضكل��ه النهائي مع �ركة �ضل العاملية  لتلبية 
الطم��وح يف ان يك��ون م���روع النربا���س  من 
امل�ضاريع الرائدة يف ال�ضناعة البرتوكيمياوية 
، مبين��ا ان هكذا م�ضاري��ع �ضخمة ت�ضبقها عدة 
خط��وات منه��ا املباحث��ات  م��ع املقرتح��ات 
املقدم��ة ، وروؤية االف�ضل م��ن العقود املقدمة 

يف تاهي��ل مثل هك��ذا م�ضاريع �ضخم��ة  ، وقد 
ع قان��ون الغاز والذي اعدت��ه وزارة النفط  ���ررُ
والذي يت�ضمن ان تك��ون وزارة النفط م�ضوؤولة 
ع��ن جمي��ع امل�ضاريع اخلا�ض��ة بالغ��از منها 

امل�ضاريع البرتوكيمياوية. 
ان هك��ذا م�ضاري��ع عمالق��ة   : وتاب��ع جه��اد 
حتت��اج مدة م��ن الزمن لالتفاق عل��ى ال�ضيغة 
النهاي��ة م��ع �رك��ة �ض��ل وال��ذي ق��ارب على 
الث��الث  �ضن��وات والوق��ت من  �ضم��ن االتفاق 
عل��ى امل���روع  ، وامل���روع يق��در مبليارات 
ال��دوالرات من العملة ال�ضعب��ة ويتطلب املزيد 
م��ن الوق��ت  والتعجي��ل مبث��ل هك��ذا م�ضاريع 
�ضتكون له نتائج عك�ضية  ، ومن ثم فاإن الرتيث 
بدرا�ضة املقرتحات مع �ركات اخرى ك�ركة 
لوك اويل و�ركة تورتال الفرن�ضية �ضتكون له 

اثار ايجابية . 
وب��ني : ان العق��د يجب ان حتدد ل��ه مدة زمنية  
النه��اء املرحل��ة االوىل م��ن اجن��ازه ولكون��ه 

يوف��ر فر�س عمل تقدر ب��االالف ويوفر فر�ضًا 
هك��ذا   مث��ل  وبالت��ايل  الثانوي��ة  للمق��اوالت 
م�ضاري��ع عمالقة تعزز من ال��دور االقت�ضادي 
للع��راق  داخلي��ا وخارجيا ،  لك��ون هناك منو 
دخ��ل  ترُ الت��ي  البرتوكيمياوي��ة  بال�ضناع��ات 

ايرادات من العملة ال�ضعبة .  
  وذك��ر رئي���س جلن��ة النفط والغ��از يف جمل�س 
ان  الفار���س  �ض��داد  عل��ي  الب���رة  حمافظ��ة 
وزارة النفط اعلن��ت ا�ضتعدادها لتبني م�روع 
)نربا�س( للبرتوكيمياويات الذي تعتزم وزارة 
ال�ضناعة اقامته، كا�ضفًا عن ان وزارة ال�ضناعة 
مل تتمكن حتى االن من توفري مقومات اجناح 
امل���روع عل��ى الرغم م��ن م�ضارك��ة احلكومة 
املحلية يف حمافظ��ة الب�رة بن�ضبة 20%  من 

قيمته الكلية
وقال الفار�س يف ت�ريح  �ضحفي : ان م�روع 
نربا�س هو جممع عاملي للبرتوكيمياويات من 
املوؤم��ل ان تقيمه وزارة ال�ضناعة يف حمافظة 

الب�رة حيث �ضيوفر ارباحا ت�ضل اىل اكرث من 
)100( مليار دوالر ف�ضال عن توفريه اكرث من 

)8( اآالف فر�ضة عمل يف مرحلته االأوىل
وطال��ب وزي��ر ال�ضناع��ة باملوافق��ة على نقل 
ادارة امل���روع اىل وزارة النف��ط الت��ي متتل��ك 
املقوم��ات الكفيل��ة باإجناح��ه ،  وحتديد ن�ضبة 
اج��ل  م��ن  ال�ضناع��ة  وزارة  اىل  من��ه  ثابت��ة 
اال���راع بتنفي��ذه ، م�ض��ريا اىل ان  املباحثات 
م��ع �ركة �ض��ل الهولندية التي وق��ع االختيار 
عليه��ا لتنفيذ امل���روع مازال��ت م�ضتمرة منذ 
ث��الث �ضن��وات م��ن دون التو�ض��ل اىل اتف��اق 

نهائي بخ�ضو�س امل�روع
يف  املحلي��ة  "احلكوم��ة  ان  الفار���س  وتاب��ع 
حمافظ��ة الب���رة وف��رت االر���س اخلا�ض��ة 
بامل���روع واعلن��ت م�ضاركته��ا بن�ضبة 20 % 
م��ن قيمته الكلي��ة  ، مبينا ان  التاأخري بتنفيذه 
�ضيع��ود باأ���رار كب��رية عل��ى الع��راق عموما 

والب�رة على وجه اخل�ضو�س.

اأعلن��ت وزارة امل��وارد املائي��ة، اأن حج��م املي��اه املتواف��رة يف 
الوقت احلايل ال ي�ضد ب�ضكل كامل امل�ضاحات املعدة للزراعة

وق��ال املدي��ر الع��ام للهيئ��ة العامة لل�ض��دود مه��دي ر�ضيد، يف 
حدي��ث  �ضحف��ي : اإن "حجم املياه املتواف��رة يف الوقت احلايل 
هي بحدود 32 مليار مرت مكعب وهي موزعة يف عموم البالد 

واأ�ض��اف ر�ضيد اأن املي��اه املتوافرة تغطي فقط ٥0%  من حاجة 
امل�ضاح��ات الزراعي��ة املعدة للزراع��ة لذا ناأم��ل زيادتها خالل 

املدة املقبلة
وي�ضهد الع��راق من �ضنة اىل اخرى انح�ضاراً يف االمطار ما يقلل 
م��ن حج��م املياه لي��وؤدي اىل جفاف كبري يوؤث��ر يف املحا�ضيل 

الزراعية
وق��ال مدير �رك��ة �ضن��اع االإبداع حم�ض��ن جب��ار:اإن اال�ضباب 
الرئي�ضي��ة  له��ذا الرتاجع هي انع��دام م�ضادر الطاق��ة و�ضاآلتها 
وقل��ة امل��وارد املائي��ة و�ضح��ة االمط��ار وانفتاح احل��دود امام 
املحا�ضي��ل امل�ضت��وردة  ب�ضورة غري قانوني��ة، حيث ان املنتج 

الذي ياأتي من اخلارج اكرب بكثري من املنتج املحلي.
وا�ض��اف جبار: ان زراعة النخيل احد املحا�ضيل التي اعتمدها 
الع��راق يف الت�ضدي��ر والتي كان يتم اغراق ال�ض��وق املحلي بها 
وتزويد امل�ضان��ع التي تعتمد على زراعته��ا بالكميات الكافية 
منه��ا، تراجع��ت يف الوقت احلا���ر واأتلفت ب�ضب��ب تلوث اجلو 
بامل��واد الكمياوية التي جاءت ب�ضبب احلروب ما ادى اىل تلوث 

املنتج وعدم ا�ضترياد حتى  الدول امل�ضتوردة  له.
وتاب��ع جبار ان اغ��راق ال�ضوق املحلية باملنتج��ات امل�ضتوردة 
والكلف��ة االإنتاجية العالية وقلة م�ضادر الطاقة ادى اىل عزوف 

الكثري من الفالحني عن الزراعة وتركهم لها.
م��ن جهت��ه قال اخلب��ري الزراع��ي  عب��د احل�ضني احلكي��م: ميكن 
الق��ول ان ه��ذا االنح�ض��ار كان قب��ل ال�ضن��وات الث��الث االخرية 
ام��ا يف الوق��ت احلا�ر فقد �ضه��د القطاع الزراع��ي حت�ضنا من 

خالل ق��رارات وزارة الزراعة مبن��ع ا�ضترياد املنتجات 
م��ن ال��دول املج��اورة اال يف اأوق��ات 

احلاج��ة وا�ضتخدام ما 

يع��رف بالبي��وت البال�ضتكي��ة يف الزراعة االمر ال��ذي من �ضاأنه 
رفع االنتاج املحل��ي والتخل�س من العامل املناف�س يف ال�ضوق 

املحلي.
وا�ض��اف احلكي��م: تعد الفواكه م��ن املحا�ضي��ل املو�ضمية التي 
حتتاج وفرة من املياه  باملقارنة مع املحا�ضيل االخرى حيث 
ان زراعته��ا حتتاج بحد ذاتها اىل ح�ضة م��ن املياه االمر الذي 
ي�ض��وق بنا اىل االعتماد عل��ى الفواكه امل�ضتوردة لتغطية حاجة 
ال�ض��وق منه��ا  وخ�ضو�ضًا م��ع زي��ادة ال�ضكان وارتف��اع الطلب 
عليها واالنح�ضار الذي ي�ضهده العراق يف املياه من نهري دجلة 

والفرات واالمطار املت�ضاقطة الذي ادى اىل قلة زراعتها.
 م��ن جهته ق��ال اخلب��ري االقت�ضادي ماج��د ال�ض��وري: اإن عدم 
اهتم��ام احلكوم��ات املتعاقبة مبو�ضوع��ة الزراع��ة والثقافات 
املتعلق��ة به��ا االأمر الذي  ادى اىل  تراج��ع ملحوظ يف م�ضاهمة 
الزراع��ة يف تغطي��ة الن��اجت القوم��ي وه��ذا االأمر ال��ذي يعد من 

املوا�ضيع الذي تكرث اال�ضباب  املتداخلة فيه.
وا�ض��اف ال�ضوري: ان الو�ضع ال�ضيا�ض��ي وماميثله من اثر بالغ 
االهمي��ة يف الو�ضع االقت�ضادي وما ي�ضبب��ه من تردي الزراعة 
ا�ضاف��ة اىل عدم توفري املن��اخ املالئم للف��الح ادى اىل عزوفه 

عن الزراعة.
وتاب��ع ال�ضوري: ان ثقافة امل��زارع تعاين ال�ضعف يف ا�ضتخدام 
الط��رق احلديث��ة يف الزراعة وقلة الدعم احلكوم��ي للمزارع اأدى 
اىل وج��ود اأعداد كبرية من الفالحني النازحني وكرثة االأرا�ضي 
الزراعي��ة الت��ي تع��اين الت�ضح��ر اإ�ضاف��ة اىل ارتف��اع درج��ات 
احل��رارة واجلفاف والتغري يف االجواء الذي �ضهده العراق ب�ضبب 
انح�ض��ار كمي��ات املياه الت��ي بحد ذاتها  حتت��اج اىل حلول من 

الدول املت�ضاطئة مع العراق.
ودع��ا ال�ضوري اىل ان تك��ون هناك �ضيا�ضة وا�ضحة 

للحكومة لو�ضع حلول جذرية  لهذه 
امل�ضكلة ب�ضكل عام 

م��ن قل��ة م�ضاهمة الن��اجت الزراعي وع��دم توافر كمي��ات املياه 
الوف��رة له وتزويده  باالأ�ضمدة والكهرباء التي تدخل يف ارتفاع 

تكلفة االإنتاج الزراعي.
وق��ال ال�ض��وري: اإن ع��دم توف��ري االإنت��اج املحل��ي ي��وؤدي اىل 
االعتم��اد على االنتاج امل�ضتورد يف ظل وج��ود االعداد الكبرية 
م��ن املزارع��ني الذي��ن يع��دون رقم��ًا ا�ضافي��ًا اىل البطال��ة يف 
الع��راق االأم��ر الذي بحاج��ة اإىل حلول �ريع��ة وجذرية يف حل 
م�ضكل��ة الزراعة والبطالة معًا وتوفري منت��ج حملي يف االأ�ضواق 
االأمر ال��ذي من �ضاأنه رفع االقت�ض��ادي العراقي وامل�ضاهمة يف 
االعتماد على اال�ضتثمار الزراعي يف �ضد احلاجة املحلي وتزويد 

ال�ضناعات الغذائية باملحا�ضيل التي تدخل فيها.
من جهته قال الدكتور احمد عمر الراوي من مركز امل�ضتن�رية 
للدرا�ض��ات العربي��ة: اإن ال�ضيا�ضة الزراعي��ة يف حالة من التخبط 
فف��ي االأوق��ات ال�ضابق��ة كانت تع��اين امل�ضكل��ة ذاته��ا والوقت 
احل��ايل مكم��ل له��ا ب�ضبب قل��ة الدع��م احلكوم��ي له��ذا القطاع 
والظ��روف املناخي��ة الت��ي تكاد تك��ون موؤثرا كب��ريا يف تراجع 
الزراع��ة املحلية من انخفا�س  يف منا�ضيب املياه لنهري دجلة 

والفرات وقلة االأمطار املت�ضاقطة.
وا�ض��اف ال��راوي: اأن زراع��ة الفواك��ه حتدي��داً تع��اين انح�ض��اراً 
ملحوظ��ًا يف زراعته��ا ا�ضاف��ة اىل عدم جتدي��د اجنا�ضها  حيث 
بقيت على ماهي عليه وباال�ضناف املوجودة نف�ضها ومايدخل 
يف زراعته��ا من قل��ة ال�ضماد باملقارنة م��ع الفواكه امل�ضتوردة  

فهي حتمل العالمة التجارية ا�ضافة اىل جودتها 
ورخ�ضها يف الوقت ذاته.. 
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اجت��ه اليورو �ضوب اأعل��ى م�ضتوى له 
يف خم�ضة اأ�ضهر الذي �ضجله اأول اأم�س 
االثن��ني بعدما حق��ق اأعل��ى مكا�ضبه 
م��ع  حزي��ران  يوني��و  من��ذ  اليومي��ة 
تنام��ي الثق��ة يف اأن مر�ض��ح الرئا�ضة 
الفرن�ضي��ة اإميانوي��ل ماك��رون ال��ذي 
مر�ضح��ة  �ضيه��زم  ال�ض��وق  تف�ضل��ه 
لوب��ان  ماري��ن  املتط��رف  اليم��ني 
لي�ضبح رئي�س فرن�ضا القادم، و �ضعد 
 1.0891 اإىل  باملئ��ة   0.2 الي��ورو 
دوالر، ليبع��د اأق��ل م��ن ن�ض��ف �ضنت 
عن امل�ضت��وى املرتفع الذي بلغه بعد 
اإع��الن نتائ��ج انتخاب��ات االأحد عند 
 1.4 زاد  بعدم��ا  دوالر،   1.0940

باملئة 

هب��ط الذه��ب مب��ا يزي��د عل��ى واح��د 
يف املئ��ة م��ع ارتي��اح االأ�ض��واق لفوز 
املر�ض��ح الو�ضطي اإميانوي��ل ماكرون 
انتخاب��ات  م��ن  االأوىل  اجلول��ة  يف 
االأ�ضع��ار  لك��ن  الفرن�ضي��ة  الرئا�ض��ة 
قل�ض��ت خ�ضائره��ا مع تراج��ع عوائد 
م��ن  االأمريكي��ة  اخلزان��ة  �ضن��دات 

م�ضتوياتها املرتفعة.
وانخف�ضت العقود االآجلة للذهب 0.9 
باملئة لتبلغ عند الت�ضوية 1277.50 
دوالر لالأوقي��ة وم��ن ب��ني املع��ادن 
النفي�ض��ة االأخرى تراج��ع �ضعر الف�ضة 
يف املعام��الت الفورية 0.06 باملئة 
بعدم��ا  لالأوقي��ة  دوالر   17.89 اإىل 
الم���س اأدنى م�ضتويات��ه يف �ضهر عند 

17.65 دوالر

مالية  وزي��ر  داو  دي��و  �ضتيفن  ق��ال 
ح�ضلت  ب��الده  اإن  ال�ضودان  جنوب 
البنك  من  دوالر  ماليني   106 على 
الدويل والبنك االأفريقي للتنمية جزء 
الغذاء  واردات  تكاليف  لدفع  منها 
ب�ضبب  امل��الي��ني  م��ع��ان��اة  ظ��ل  يف 
املجاعة اإىل جانب متويل مد طريق 

اإىل �ريكتها التجارية كينيا
وقال وزير املالية لرويرتز يف وقت 
متاأخر اإن احلكومة وقعت اتفاقا مع 
منحة  على  للح�ضول  ال��دويل  البنك 
"ل�ضد  دوالر  مليون   50 قيمتها 

العجز الغذائي يف جنوب ال�ضودان

خبراء: انحسار األمطار وقلة منسوب المياه وراء تضاؤل المساحات المزروعة 

 البصرة بصدد استثماره..

الصناعات البتروكيمياوية... مشروع خيالي األرباح في واقع مثقل بعقود غير مكتملة 

اكدت رئي�صة جلنة ال�صناعة 
واملعادن يف حمافظة 

الب�صرة انوار االجودي يف 
ت�صريح خا�ص ) للجورنال(  

:  ان م�صروع نربا�ص 
لل�صناعات البرتوكيماوية 
من امل�صاريع اال�صتثمارية 

الكبرية ويعد رابع م�صروع 
يف ال�صرق االو�صط ، 

مبا يدر من فائدة ربحية 
ملحافظة الب�صرة والعراق 

من مردودات مالية من 
العملة ال�صعبة الن �صناعة 

البرتوكيمياويات ُتدخل 
ايرادات من العملة ال�صعبة 
تقدر ب�صعف االيرادات من 

النفط اخلام . 

بغداد – متابعة 

بغداد – فادية حكمت 

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
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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


