
وقال رئي�س جمعية نحايل كربالء التخ�ص�صية 
علي عبد الر�صول امل�صتويف يف ت�رصيح �صحفي 
: طالبنللا مديريللة الزراعللة يف كربللالء باأر�س 
زراعيللة خا�صة للجمعية لتكون حممية طبيعية 
للنحالللن وزيللادة امل�صاحللة اخل�للرصاء لت�صهل 
علللى النحالن نقل خالياهللم وقت �صحة الغذاء 
يف مناطقهم واأوقات املكافحة اجلوية للنخيل 
وا�صللاف تاأتللي هللذه اخلطللوة للحفللاظ علللى 
�صللالالت النحل العراقيللة خ�صو�صًا ونحن نرى 
اإن ا�صتللراد التجللار وبع�للس اأ�صحللاب مكاتب 
النحللل ل�صللالالت م�صتهلكللة من النحللل االإيراين 
والرتكللي الذي فيلله العديد من امل�صللاوئ منها 
عللدم مقاومته لالآفللات واالأمرا�س , اإ�صافة اإىل 
اإغللراق االأ�صللواق بالع�صللل امل�صتللورد املغ�صو�س 
وامل�صخن من قبل بع�للس النحالن خا�صة بعد 
فتح احلدود علللى م�رصاعيها ومن دون مراقبة 

من قبل الدولة
ودعللا اىل عدم اإدخللال ال�صالالت التي ال تتالءم 
مللع اأجوائنللا , ووجه اأي�صللًا با�صتخللدام النحل 
العراقي الهجللن الأنه يواجلله خمتلف الظروف 
املناخيللة العراقية وميتاز بوفللرة اإنتاج الع�صل 

ومقاومته لالأمرا�س
 واكللد رئي�س جمعية النحالللن العراقين قا�صم 
املظفللر اأن العللراق ينتللج األللف طن مللن الع�صل 
�صنويا, يف حن ا�صار اىل ان ن�صف هذا االإنتاج 

ياأتي من اقليم كرد�صتان.
وقللال املظفللر يف حديللث �صحفللي  �صابق على 
هام�س م�صاركتلله يف موؤمتر دويل بعمان حتت 
عنللوان )الور�صللة الت�صاوريللة الثانيللة للمجتمع 
املللدين العربي حللول االأمن الغذائللي والتغذية( 
و�صللط ح�صور 60 خبللرا من 18 دولللة عربية, 
اإ�صافة اإىل االأرجنتن واإيطاليا واندوني�صيا, اأنه 
"لي�س هناك اإ�صتثمار فعلي يف تربية النحل يف 
العللراق, واإمنا هناك مربللون نا�صئون, وقليلون 
بينهم حمرتفون, واأو�صح ان اأ�صا�س عمل هوؤالء 
املربن اجلدد يعتمد على الرتحال, مبعنى انهم 
نحالللون مرحتلللون ح�صب املناطللق التي  تكرث 
فيهللا م�صللادر غللذاء النحل وهللي موجودة يف 

اأوقات متفاوتة.

واأو�صللح املظفللر اأن هنللاك اإح�صائيللة ر�صميللة 
اأ�صدرتهللا وزارة الزراعللة تقللول اأن عدد خاليا 
النحللل املوجللودة يف العللراق, ما عللدا ال�صمال, 
ي�صل اإىل 100 األللف خلية يف حن ان اجلمعية 
تقللدر املوجود بخم�صن األللف خلية, معللة ذلك 
بوجللود اإجللازات مناحللل لغر�للس االإقرتا�للس 
مللن احلكومللة. وردا علللى �صللوؤال يتعلللق بعللدد 
خاليللا النحللل املوجللودة يف اإقليللم كرد�صتان 
العراق, قللال قا�صم اأن تربية النحل منتع�صة يف 
ال�صمللال  ب�صبب  الطبيعة اجلبلية واجلو املعتدل 
ودعللم حكومة ال�صمللال للنحالللن, منوها باأن 
عللدد خاليا النحل هنللاك ح�صللب االإح�صائيات 
الر�صميللة يبلغ 150 األف خليللة, لكنه هذا الرقم 
مبالغ فيلله, والق�صد من املبلغة اأحيانا االفادة  

من الدعم احلكومي.
وحللول امل�صاكل  التي تعرت�س مربي النحل يف 
العللراق, قللال املظفر انهللا متعللددة يف  راأ�صها 
امل�صللاكل البيئيللة املتمثلللة  يف �صللح االأمطللار 
ب�صبللب  اإداريللة  م�صللاكل  وهنللاك  والت�صحللر, 

املبيللدات وجهللل الفالحللن كيفيللة اال�صتثمار 
يف  القطللاع, كمللا او�صللح ان ت�صويللق الع�صللل 
يعللد م�صكلللة كللرى تواجلله النحالللن ,اإ�صافة 
اإىل وجود ع�صللل اأجنبي م�صتورد  يناف�س الع�صل 
العراقي, ناهيك عللن الع�صل املغ�صو�س, علما اأن 
الكميللات املتوردة واملغ�صو�صللة ت�صل اإىل 200 
طللن. وحول مللا يجب علللى احلكومللة العراقية 
القيللام بلله للنهو�س بقطاع تربيللة النحل, قال 
قا�صللم ان املربن يطالبللون احلكومة مبكافحة 
االآفللات وت�صهيللل عمليللة اإرحتال النحللل ب�صبب 
االأو�صللاع االأمنيللة, وعللدم ال�صمللاح با�صتللراد 

الع�صل من اخلارج ومكافحة عمليات الغ�س.
احلجللر  قانللون  وح�صللب  احلكومللة,  اأن  وبللن 
الزراعللي, متنللع اإ�صتللراد النحللل مللن اخلللارج 
حفاظللا علللى النحللل العراقللي وخ�صيللة دخول 
امرا�للس واآفللات مع النحللل امل�صتللورد, وك�صف 
اأن نحالللن يف اإقليللم كرد�صتللان قامللوا موؤخرا 
باإدخللال نحللل عللن  طريق احلللدود مللع اإيران, 
والأول  االأمرا�للس  بع�للس  ظهللور  اإىل  اأدى  مللا 

اأو�صللح  ال�صيللاق نف�صلله,  العللراق. يف  مللرة يف 
املظفللر اأن نحالن مللن اإقليم كرد�صتللان اي�صا 
ا�صتللوردوا نحللال من م�للرص مللا اأدى اإىل ظهور 
بع�س امل�صاكل مثل عدم تاأقلم النحل مع بيئته 
اجلديللدة, م�صددا على �للرصورة تدخل حكومتي 
العراق واإقليللم كرد�صتان لدعم وحماية القطاع 

بكل ال�صبل املتاحة فنيا وامنائيا.
وحللول االأمرا�س واالآفات التللي ت�صيب النحل, 
او�صللح اأن اخطرهللا هو طفيلي "الفللاروا" وهو 
�صبيه بالعنكبوت ويتطفل على يرقات النحل ما 

يوؤدي اإىل ت�صوهها او موتها.
وختللم رئي�للس جمعية النحالللن العراقين باأن 
"منظمة الفاو التابعة لالأمم املتحدة لها ف�صل 
كبللر على مربللي النحل يف العللراق, وهي التي 
اك�صبللت املربللن اخلللرة يف العللام 1996 يف 
�صنوات احل�صار, وقدمت لهللم م�صاعدات مادية 
ملمو�صللة, مللا اأدى اىل  اإنتعا�للس قطللاع تربيللة 
النحللل يف حينلله وحتللى العللام 2003 عندما 

انتك�س من جديد.

توقللع رئي�س »االحتللاد العام للجمعيللات الفالحيللة العراقية« 
حيللدر العبللادي, اأن يحقللق القطللاع الزراعللي طفللرة نوعيللة 
نهايللة العام املقبل, اإذ �صيحقق العللراق اكتفاًء ذاتيًا يف معظم 
املحا�صيللل اال�صرتاتيجيللة, خ�صو�صللًا حم�صللول احلنطللة, يف 
حللن ُيرجللح اأن ي�صل االإنتللاج من هذا املح�صللول خالل العام 
احلللايل اإىل اأكرث من 3.65 مليون طللن, ما يعني تغطية حاجة 
البلللد مبللا ن�صبتلله 80 يف املئة. وقللال العبللادي يف حديث اإىل 
»احليللاة« اإن »دعللم احلكومللة للقطللاع الزراعي �صي�صهللم كثراً 
يف ت�صجيللع الفالحللن واملزارعن على تطويللر حجم اإنتاجهم 
ورفللع م�صتوى غلة الدومن الواحد مللن هذا املح�صول احليوي«. 
واأكللد اأن »االكتفللاء الذاتللي مللن الغذاء يرتبللط اأ�صا�صللًا باالأمن 
الغذائللي الذي يعزز االأمن الوطني«, الفتًا النظر اإىل اأن »جتهيز 
القطللاع الزراعي ببذور الرتب العليا ملح�صول احلنطة املنتجة 
حمليللًا مللن ال�للرصكات املعنية, ي�صاعللد املزارع علللى االرتقاء 
مب�صتللوى االإنتللاج وتطوير االأ�صنللاف املنتجة حمليللًا, اإ�صافة 
اإىل اأهميللة الوفاء بااللتزامات التعاقدية مع املزارعن لت�صديد 

م�صتحقاتهم املالية«.
واأو�صللح اأن »االحتللاد و�صللع خطللة �صاملة ق�صللرة ومتو�صطة 
وطويلللة االأمد لتطوير اإنتاج القطاع الزراعي وزيادة م�صاهمته 
يف النللاجت املحلللي االإجمللايل اإىل م�صتويات عاليللة, من خالل 
تنميللة الواردات غللر النفطية, وعلللى راأ�صها االآتيللة من قطاع 
الزراعللة, اإذ �صيوفللر جناحه يف تو�صيع قاعللدة اإنتاجيته مبالغ 

�س ال�صتراد املواد الغذائية  كبرة من العملة ال�صعبة, تخ�صّ
واأ�صللار اإىل وجللود »برنامللج مهم تنفللذه وزارة الزراعللة حاليًا 
لرفع غلة الدومن الواحد ملح�صول احلنطة وال�صعر, عر اعتماد 
التو�صللع العمللودي للمح�صللول, اإذ خ�ص�صت م�صاحللة ت�صل اإىل 

ثالثة مالين دومن لتغطية عملية زراعة احلنطة«.
 وقللال اإن »الرنامللج يهدف اإىل اإنتاج اأ�صنللاف و�صالالت ذات 
جللودة عالية وجيدة مقاومللة للجفاف وامللوحللة«, م�صراً اإىل 

اأن »املللالكات العلمية التابعة للللوزارة جنحت يف ا�صتنباط 
اأ�صناف مقاومة للملوحة, كما اأن من بن 

اخلطللوات التللي اتخذتها 
الوزارة 

لدعللم هللذا امل�للرصوع توفللر منظومللات ري للفالحللن �صمن 
برنامللج املبللادرة الزراعيللة وباأ�صعللار مدعومة متكللن الفالح 
مللن اقتنائها من خللالل دفع 50 يف املئة من �صعرها, وتق�صيط 
املبلغ املتبقي على مدى 10 �صنوات, لت�صجيعه على زراعة هذه 
املحا�صيللل والعمل برنامج لتعزيللز مو�صم احلنطة, ال�صيما اأن 
من اأبرز اخلطوات املهمللة لزراعة املحا�صيل هي توفر البذور 

ذات النوعية اجليدة واالأ�صمدة واخلدمات 
الليزريللة  الت�صويللة  نظللام  �صُتدخللل  الزراعللة  وزارة  اأن  يذكللر 
لالأرا�صي امل�صتخدمة لزراعة حم�صول احلنطة ملعاجلة م�صكلة 
عللدم ت�صاوي االأرا�صللي من حيللث االرتفاع, وبالتللايل �صياع 
املياه وعدم و�صولها اإىل كل املحا�صيل املزروعة بالت�صاوي.

و�صللدد العبادي على اأهمية اعتماد االأ�صاليب احلديثة يف زراعة 
احلنطللة وال�صعللر والللرز والللذرة ال�صفللراء وحما�صيللل اأخرى, 
والعمللل علللى تاأ�صي�للس �للرصكات لالإنتللاج الزراعللي والنباتللي 

واحليواين ياأخذ القطاع اخلا�س دوره القيادي فيها«.
 وقال اإن  تاأ�صي�س مثل هذه ال�رصكات �صتكون له نتائج ايجابية 
على م�صتوى دعم القطاع ب�صقيه النباتي واحليواين, مع احلاجة 
اإىل اإن�صللاء م�صاريللع خا�صللة بالتعبئللة والت�صويللق, اإ�صافة اإىل 
حقول الدواجن وت�صمن العجللول واإنتاج حما�صيل علفية ذات 
اإنتاجيللة عاليللة , وعن تزايللد احلاجة اإىل ا�صتثمللار امل�صاحات 
الزراعية يف العراق, قال العبادي اإن »تقارير اخلراء واملعنين 
ت�صر اإىل اإمكان و�صول عدد �صكان العراق عام 2040 اإىل اأكرث 
من 50 مليللون �صخ�س, لذا فاإن االأمللر يتطلب تدبر املنتجات 
الزراعية التي نحتاجها من خالل اال�صتثمار الوطني واالأجنبي 
يف الزراعللة, ال�صيما زراعة احلبوب وتربية احليوانات وت�صدير 
الفواكه«. واأو�صللح اأن »هناك م�صاحات وا�صعة من االأر�س غر 
امل�صتثمرة ومنهللا االأرا�صي ال�صحراويللة وغرها, وهذه ميكن 

ا�صتغاللها ف�صاًل عن ا�صتغالل حو�س اأعايل نهر الفرات �رصقًا 
وغربللًا و�صحللارى االأنبللار حتللى الرطبة«. 

ودعللا اإىل »الرتكيللز علللى 
الت�صديللر 

بهللدف ا�صتجالب التقنيات احلديثللة يف الزراعة, يف ظل حاجة 
ملحة لو�صع برنامج متعلللق بدعم املدخالت الزراعية وجتديد 
دعللم املخرجللات, مبا يعللزز تقللدم القطللاع وتنميللة دوره يف 
االقت�صللاد . ويف ما يتعلق بو�صللع ا�صرتاتيجية موحدة للموارد 
املائيللة ت�صاهم يف تن�صيللط االإنتاج الزراعي, قللال العبادي اإن 
»حتقيللق اخلطط اال�صرتاتيجية مرتبللط بتحقيق ظروف وبيئات 
وا�صت�للرصاف  االأهللداف,  اإىل  للو�صللول  اأ�صا�صللًا  تكللون  مواتيللة 
امل�صتقبللل القريللب انطالقًا من الظروف احلاليللة غر املتفائلة 
واإمكانللات التغيللر املتدنية مثللل الزراعللة امل�صتقبلية �صتكون 

مرتبطة بظروف عوامل االإنتاج احلالية وامل�صتقبلية«.
واأ�صللاف اأن »منللو ال�صكان يف العللراق )2.6 يف املئة( �صيوؤدي 
اإىل زيادة الطلب على ال�صلع الزراعية, خ�صو�صًا ال�صلع الغذائية 
والتخطيللط لزيللادة االإنتاج املحلللي بهدف الو�صللول اإىل اأعلى 
ن�صبللة ممكنللة من االكتفللاء الذاتي مللع منو ال�صللكان. ولتحقيق 
االإنتللاج الزراعي املطلللوب, ال بد من ا�صتثمار املللوارد املائية 
املتاحللة باأف�صللل �صللكل, وميكللن زيادتهللا كلمللا اأمكللن ذلك«. 
وطالللب بالعمللل على ن�رص الوعللي اال�صتهالكي باجتللاه تر�صيد 
اال�صتهللالك وتغيللر منطلله �صللوب املحا�صيللل البديلللة االأقللل 
ا�صتهللالكًا للميللاه وتغير منط الت�صوق واخلللزن املنزيل. و�صدد 
على �للرصورة »العمل على زيادة خ�صوبة الرتبة لرفع اإنتاجية 
وحللدة امل�صاحة عللر ا�صت�صللالح االأرا�صي امللحيللة وا�صتخدام 
املللواد الرافعللة للخ�صوبة, مثل االأ�صمللدة الكيماوية والع�صوية 
وال�صمللاد االأخ�للرص وا�صتخللدام الللدورات الزراعيللة التي تدخل 
البقوليللات فيها والوقاية من االآفللات واالأمرا�س النباتية قبل 

االإ�صابة ومكافحتها يف بداية االإ�صابة. 
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قالللت قطر غاز اإنها وقعت اتفاقا مع 
�رصكللة �صل لتوريد مللا ي�صل اإىل 1.1 
مليون طن من الغاز الطبيعي امل�صال 

�صنويا ملدة خم�س �صنوات
ينايللر  يف  االتفللاق  �رصيللان  ويبللداأ 
كانللون الثللاين 2019 لتوريللد غللاز 
طبيعللي م�صللال من ال�رصكللة القطرية 
للغاز امل�صللال املحدودة 4 )قطر غاز 
4( وهللي م�رصوع م�صللرتك بن قطر 
للبللرتول التللي متتلك ح�صللة 70 يف 

املئة واحل�صة املتبقية ل�صل
وذكرت قطللر غاز يف بيللان اأن الغاز 
الطبيعللي امل�صللال �صي�صلم اإمللا ملرفاأ 
امل�صللال  الطبيعللي  للغللاز  دراجللون 
يف بريطانيللا اأو مرفللاأ جيللت للغللاز 
الطبيعللي امل�صال يف هولندا من دون 

اأن تك�صف عن قيمة ال�صفقة

امل�رصية  التخطيط  وزارة  قالت   
للبالد  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإن 
االأ�صهر  يف  باملئة   3.8 بن�صبة  منا 
املالية  ال�صنة  من  االأوىل  الت�صعة 
احلالية 2017-2016 التي تنتهي 

يف 30 يونيو حزيران
 4.2 بن�صبة  منا  االقت�صاد  وكللان 
باملئة يف االأ�صهر الت�صعة االأوىل من 

ال�صنة املالية املا�صية
بيان  يف  التخطيط  وزارة  وتوقعت 
و�صول معدل النمو يف الربع االأخر 
 4.5 اإىل  احلالية  املالية  ال�صنة  من 
م�صتواه  عن  تغير  دون  من  باملئة 

يف املدة املقابلة .

على  هللبللوط  مللوجللة  الللللدوالر  �صهد 
نطاق وا�صع بعد بيانات اأ�صعف من 
التوقعات ب�صاأن املنازل ومعنويات 
عن  العزوف  اإىل  اأدت  امل�صتهلكن 
املخاطرة, ولفتت جامعة مي�صيغان 
ملعنويات  موؤ�رصها  اأن  اإىل  االنتباه 
امل�صتهلكن انخف�س يف اأوائل يونيو 
 0.3 الللدوالر  موؤ�رص  ونزل  حزيران, 
اإىل  متجها   97.126 اإىل  باملئة 
ن�صبته  اأ�صبوعي  انخفا�س  ت�صجيل 

0.14 باملئة
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إنتاج العراق بلغ ألف طن منه سنويًا

مطالبات بمحمية طبيعية للنحالين ووقف إغراق السوق بالعسل المغشوش 

 طالبت جمعية نحايل 
كربالء التخ�ص�صية 

مبحمية طبيعية للنحالني 
ت�صهل عملها اأثناء نقل 

خالياهم وقت �صحة الغذاء 
واأوقات املكافحة اجلوية 

بغداد – متابعة 

بغداد – الجورنال 

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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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


