
ولكن بجهود الوزراة احلثيثة ا�ستطاعت ان تعيد 
زراع��ة النخي��ل من خالل الق�س��اء عل��ى ح�رشة 
الدوبا���س  ومن ثم ا�س��تطاعت ال��وزراة ان تعيد 
زراع��ة م��ا يق��در م��ن 15 اىل 16 ملي��ون نخلة 

واملنِتج منها يقدر ب� 11 مليون نخلة " .
وا�س��اف " ان الوزارة ب�س��دد العمل يف برنامج 
املليون نخلة والذي �س��رى الن��ور قريبا والذي 
يعي��د زراع��ة النخي��ل وحمايت��ه م��ن التجريف 
والقطع غر املربر ، م�س��را اىل ان الوزراة جادة 
يف اع��ادة زراع��ة النخي��ل م��ن خالل الف�س��ائل 
الن�سيجية وتبني امل�رشوع يف حمافظات العراق 
الب���رشة لكونه��ا  كاف��ة وباالخ���س حمافظ��ة 

موطن النخيل يف العراق " .
 وتاب��ع  " انن��ا منل��ك 650  نوع��ا م��ن التم��ور 
لكن ال��وزراة ت��زرع اخل���رشاوي والزه��دي من 
اال�س��ناف  التي تتميز به��ا البالد والتي يتمكن 
الف��الح من زراعتها ، الفتا النظر اىل ان الوزراة 
تعتم��د على ايراداتها اخلا�س��ة الننا منر بازمة 
مالي��ة والتخ�سي�س��يات قليلة ومن ث��م الوزارة 
تنفذ املادة 24 لتعظي��م االيرادات يف امليزانية 
ومتوي��ل امل�س��اريع اخلا�س��ة بال��وزراة وكذلك 
ا�س��تقطاعات ال��� 2% وب��داأت الوزراة مب�س��اريع 
تكثر النخي��ل وم�رشوع زيادة انت��اج الطماطم 
�س��من خط��ط زي��ادة االنت��اج الكم��ي والنوعي 

الزراعي يف العراق " 
وت�س��هد اغلب مناطق واق�سية حمافظة الب�رشة 
قل��ع وبيع ا�س��جار النخي��ل التي يتم ت�س��ديرها 
اإىل خارج الع��راق وبالتحديد اىل دول خليجية، 
م��ا ادى اىل �س��عف انتاج حم�س��ول التمور يف 
املحافظ��ة اجلنوبي��ة امل�س��هورة بزراعة النخيل 

وانتاج التمور
ويعد ق�ساء “القرنة” من االق�سية الكبرة التي 
كان��ت تنتج انواعًا خمتلفة م��ن التمور لكنها مل 
تكن كما كانت يف ال�س��ابق وتعر�س��ت اىل القلع 
والتدم��ر م��ن ج��راء احل��روب وال�رشق��ة والقلع 
واعمال البيع من قبل البع�س بعد عام 2003. 

وق��ال رئي���س املجل���س املحلي للق�س��اء حممد 
املالك��ي يف ت�رشي��ح خ�س ب��ه ال��� »اجلورنال 
«   "ان االهتمام ب�س��جرة النخي��ل اختفى، حيث 

كانت هناك اعمال توزيع بع�س الف�سائل ب�سكل 
جم��اين عل��ى املواطن��ن، لك��ن يف يومن��ا ه��ذا 

اختفت هذه العملية"
ال��دول  اوائ��ل  الع��راق كان م��ن  "ان  وا�س��اف 
امل�س��درة للتمور وخ�سو�س��ا الب�رشة"، مطالبا 
احلكومة املحلي��ة يف املحافظة بالتحرك جديا 
للنظ��ر يف االم��ر ، ال �س��يما ان ار���س الب���رشة 

موؤهلة لهكذا نوع من الزراعة.
وقال نقيب املهند�سن الزراعين يف املحافظة  
ع��الء البدران يف ت�رشي��ح خا�س  ل� »اجلورنال 
« ان ب�س��اتن ا�س��جار النخي��ل اغل��ب مالكيه��ا 
خ��ارج الع��راق م��ن دول عربي��ة او خليجي��ة او 
العراقي��ون منه��م هاجروا منذ زم��ن، حيث قام 
البع���س ببيعها بثمن لالر�س ولي�س للب�س��تان، 
باعتب��ار ان القيمة ال�س��وقية لالر���س اعلى من 

قيمة الب�ستان
وا�س��اف، ان املبادرة الزراعية مل تكن من�س��فة 
بح��ق النخي��ل والدع��م احلكوم��ي غ��ر موجود، 
حيث يعتمد الفالحون على انف�س��هم يف عمليات 
تر�س��بات  اىل  باال�س��افة  لالف��ات،  املكافح��ة 
املياه الت��ي اثرت يف تطوير �س��جرة النخيل يف 

الب�رشة
م��ن جهته اك��د  رئي�س جلن��ة الزراع��ة واملوارد 

يف  هج��ول،  جمع��ة  املحافظ��ة   يف  املائي��ة 
ت�رشي��ح خا�س  ل� »اجلورنال « ان جلنته كانت 
له��ا م�س��اِع خمتلفة لتطوير الواق��ع الزراعي يف 
الذي يعاين االهمال والتدهور ب�سبب ال�سيا�سات 
ال�سابقة ف�سال عن غياب الدعم بعد عام 2003 
واورد هج��ول، ا�س��بابًا اخ��رى لتده��ور زراع��ة 
النخي��ل يف الب�رشة، قائال ان اعم��ال التجريف 
والت�س��حر وغي��اب الدع��م احلكوم��ي، �س��اهمت 
جميعها يف تدين م�ستوى انتاج التمور العراقية

واختت��م ت�رشيح��ه، باال�س��ارة اىل ان النزاعات 
تل��ك  بع���س  جتري��ف  اىل  ادت  امللكي��ة  عل��ى 

الب�ساتن املثمرة
يذك��ر ان  جلن��ة الزراع��ة النيابي��ة،  اعلن��ت  اأن 
زراع��ة النخيل تراجعت ب�س��كل كب��ر يف العراق 
ب�س��بب احل��روب وجتري��ف الب�س��اتن واالهمال 
ع��دد  اأن  مبين��ة  الزراع��ي،  للقط��اع  احلكوم��ي 

النخيل يف العراق يبلغ 12 مليون نخلة. 
وق��ال رئي�س جلن��ة الزراع��ة يف الربملان، فرات 
التميم��ي  اإن  م��ا ميتلك��ه الع��راق م��ن نخي��ل 
ي��راوح ما بن 12 ملي��ون نخلة اإىل 20 مليون 
نخل��ة، بالرغ��م اأن��ه يف ال�س��ابق كان يبل��غ عدد 
النخي��ل 30 ملي��ون نخل��ة، ويع��ود الراجع اىل 
ع��دة اأ�س��باب منه��ا احل��رب العراقي��ة االيرانية 

وح��رب اخلليج الثانية وجع��ل حمافظة الب�رشة 
امل�ستهرة بانتاج التمور �ساحة للمعركة،  مبينا 
اأن  النظام ال�سابق مل يهتم بزراعة النخيل وامنا 
ركز على املحا�س��يل اال�س��راتيجية التي تدخل 

يف مفردات البطاقة التموينية .
ون��وه باأن��ه بع��د الع��ام 2003 اهم��ل القط��اع 
الزراع��ي وب��داأت ت�س��تخدم �سيا�س��ة جتريف من 
ا�س��حابها م��ن دون تدخ��ل حكوم��ي وحول��ت 
الب�س��اتن اإىل اأرا�س��ي �س��كنية اث��رت يف  انتاج 
التمور باال�سافة اإىل ا�ستفحال ح�رشة الدوبا�س 
وت���رشر النخيل منها كثرا اإال اأنه يف ال�س��نوات 

املا�سية �سيطرت عليها وزارة الزراعة  
وب��ن اأن انت��اج التم��ور العراقي��ة ت���رشر م��ن 
�سيا�س��ة االغ��راق الت��ي تق��وم بها بع���س الدول 
املج��اورة باال�س��افة اإىل ع��دم فر���س تعرف��ة 
جمركية م�سرا اإىل اأن  التمر العراقي يحتاج اإىل 
عملية ت�سويق جيدة من خالل تعليبه وت�سديره 

اإىل الدول املجاورة 
يذك��ر اأن الع��راق يعد اأح��د اأكرب ال��دول املنتجة 
للتم��ور يف العامل على الرغم م��ن تدهور زراعة 
النخي��ل يف ال�س��نوات االأخرة..وكان��ت الب�رشة 
حت��ى اأواخ��ر ال�س��بعينات تعتم��د يف جانب من 
اقت�سادها على زراعة النخيل وت�سدير التمور . 

ا�ستبعدت جلنة “االقت�ساد واال�ستثمار” النيابية، قدرة احلكومة 
العراقية على اإعادة تاأهيل اال�س��واق املركزية واال�س��تفادة منها 
يف الوق��ت احلا���رش، واأب��دت اعرا�س��ها على حم��اوالت اعادة 
احياء تلك املراكز الت�سويقية ال�سعبية على هيئة ونظام املوالت 

التجارية ال�سائعة هذه االيام ، 
وقال ع�سو اللجنة علي املالكي يف ت�رشيح ل� »اجلورنال « ، اإن 
جلنته  ترف�س تغير الفكرة اجلوهرية اأو هوية اال�سواق املركزية 
الت��ي كانت تنا�س��ب دخل املواطن العراقي وت�س��اعده على �رشاء 
ب�س��ائع ر�سينة �سواء كانت م�س��توردة او حملية املن�ساأ مطابقة 
للموا�س��فات ، واأ�س��اف، ان احلكومة غر قادرة على اعادة بناء 
او حتدي��ث البنايات املتهالكة لال�س��واق املركزية نتيجة االزمة 

االقت�سادية اخلانقة التي متر بها 
كما اأ�سار ع�سو جلنة االقت�ساد واال�ستثمار، اىل اأن جلنته  تعول 
عل��ى الدولة وامل�س��تثمر لتوفر م��ا يخدم املواط��ن الفقر الذي 
ا�سطر ل�رشاء الب�سائع الرديئة والرخي�سة نتيجة �سيا�سة ال�سوق 

املفتوح و�سعف الرقابة 
وتنت���رش مب��اين اال�س��واق املركزي��ة يف اأك��ر م��ن منطق��ة يف 
العا�س��مة منها مبنى اال�س��واق يف حي العدل واملن�س��ور وحي 

العامل ، تراوح ما بن ثالثة اىل خم�سة طوابق 
وطالب��ت ال�رشك��ة العام��ة لالأ�س��واق املركزي��ة، االأمان��ة العامة 
ل مجل�س الوزراء اإىل اإعادة النظر يف قرار ت�س��فيتها، الفتة النظر 

اإىل اأن القرار ال ي�سب يف م�سلحة وزارة التجارة 
وق��ال مع��اون املدير العام لل�رشكة ح�س��ن يا�س��ن يف ت�رشيح 
�س��حفي: نحن االآن اأمام قرار من االأمانة العامة ملجل�س الوزراء 
خا�س باأن ُت�س��فى ال�رشكة العامة لالأ�س��واق املركزية"، م�س��ًرا 
اإىل اأن "ال�رشك��ة ت�س��عى لو�س��ع خط��ة للبق��اء تت�س��من اإحال��ة 
بع�س املواقع لالإيجار او امل�س��اطحة، واأ�س��اف: ننا�سد االأمانة 
العام��ة ملجل�س ال��وزارء باإع��ادة النظ��ر واإلغاء قرار الت�س��فية؛ 

لكون راأ�س��مال ال�رشكة يبلغ تريليوين دينار، باالإ�س��افة 
بغ��داد  يف  املنت���رشة  مواقعه��ا  اإىل 

واملحافظ��ات"، موؤك��ًدا 
ن  اأ

ت�سفية ال�رشكة لي�ست من م�سلحة البلد وال من م�سلحة الوزارة
وطال��ب مواطن��ون وخ��رباء ب�تفعي��ل عم��ل االأ�س��واق املركزي��ة 
لكونه��ا تتي��ح تاأم��ن ب�س��ائع و�س��لع ميك��ن الوث��وق بجودتها 
لكونه��ا ت�س��تورد م��ن منا�س��ئ عاملي��ة وباأ�س��عار مدعوم��ة من 
الدولة يكون مبقدورهم تلبيتها يف ظل الظروف املادية ال�سعبة 
التي تق��ف عائقًا امام املواطن الب�س��يط، موؤكدين ان )باالمكان 
تطبي��ق الفكرة تدريجيًا من خالل فتح �س��وقن مركزين يف كل 
م��ن جانب��ي الك��رخ والر�س��افة(، بينم��ا راأت وزارة التجارة ان 
)ا�س��تئناف العم��ل باالأ�س��واق املركزية البد ان يك��ون على وفق 
النظام االإقت�س��ادي اجلديد الذي اقره الد�س��تور ولي�س كما كانت 

تعمل �سابقًا حتت النظام املركزي(.
وق��ال املدي��ر الع��ام لالأ�س��واق املركزي��ة داخل ج��واد كاظم يف 
حديث �سحفي �س��ابق ان )تفعيل عمل االأ�سواق املركزية البد ان 
يكون وفق النظام االإقت�س��ادي اجلديد الذي اقره الد�ستور ولي�س 

كما كانت تعمل �سابقًا حتت النظام املركزي( .
 وا�س��اف ان )تفعي��ل االأ�س��واق املركزي��ة  يج��ب ان يك��ون وفق 
النظام االأقت�س��ادي اجلديد الذي اقره الد�س��تور ولي�س كما كانت 
تعمل �سابقًا حتت النظام املركزي وذلك من خالل امل�ساركة مع 

القطاع اخلا�س(
مو�سحًا ان )هذا االمر يتم من خالل اجراء اتفاقات مع �رشكات 

حملية وعربية واجنبية لغر�س ت�سويق ب�سائعها( 
وتاب��ع )ال�س��ر يف ان يت��م فتح �س��وقن م��ن خالل امل�س��اركة، 
احداهم��ا يف الك��رخ واالأخ��رى بجان��ب الر�س��افة بع��د اع��ادة 
تاأهيلهم��ا، منوه��ًا بانه )باالإمكان ان تكون املنافذ الت�س��ويقية 
لالأ�س��واق املركزي��ة مبثابة جمعي��ات تعاونية ميك��ن لها البيع 

باأ�سعار مدعومة وح�سب م�ستويات دخل املواطن(.
وق��ال اخلب��ر االأقت�س��ادي ع�س��ام املحاويل��ي يف 

حدي��ث �س��حفي �س��ابق ان )الع��راق 
اول دول��ة يف العامل 

العربي اأن�س��ئت فيها موالت وكانت ت�س��مى االأ�س��واق املركزية(، 
ع��اداً ان )االأ�س��واق املركزي��ة م��ن اعظ��م االأبني��ة يف البلد وهي 
كاالأهرام ملا لها من اهمية اقت�س��ادية ي�س��تطيع ان يعول عليها 
يف الدع��م املادي وت�س��غيل االأي��دي العاملة للتخفيف من ن�س��بة 
البطالة(، وطالب املحاويلي ب�)اعادة العمل باال�س��واق املركزية 
مب��ا ين�س��جم مع التوج��ه اجلدي��د يف اأن تك��ون قطاع��ًا خمتلطًا 
لتن�س��يط القطاع اخلا���س يف هذا املجال وال�س��يما ان بناياتها 
تق��ع يف مناط��ق ا�سا�س��ية(، الفت��ًا النظ��ر اىل ان )اع��ادة العم��ل 
يف االأ�س��واق املركزي��ة ك�س��ابق عهدها بحاجة اىل تن�س��يط عمل 
من�ساآت وزارة ال�س��ناعة واملعادن التي كانت قبل 2003 جتهز 
االأ�سواق املركزية مبوادها الر�سينة والرخي�سة الثمن ف�ساًل عن 
ان االجهزة الكهربائية التي كانت تنتجها ال حتتاج اىل ا�ستراد 

قطع غيار ما يوفر العملة ال�سعبة للبلد( . 
وراأى ان )املعني��ن ي�س��تطيعون الب��دء بتنفي��ذ بن��ود الربنام��ج 
احلكومي من خالل وزارتي التجارة وال�س��ناعة واملعادن لكون 
االأ�س��واق املركزية احدى ال�رشكات املهمة �س��ابقًا والأنها حتقق 
اأرباح��ًا كبرة جداً لوزارة التجارة لكونه��ا احدى �رشكاتها، اما 
وزارة ال�س��ناعة فتعاين حاليًا من �س��لل تام يف م�س��انعها نتج 
عنه تاأخر رواتب موظفيها ال�س��هر عديدة الأنها تخ�س��ع للتمويل 
الذات��ي وان اع��ادة العم��ل مب�س��انعها املهمة ينع�س االقت�س��اد 

املحلي من خالل م�سانع الوزارة ويقلل من ن�سبة البطالة( .
واأي��د مواطنون مطال��ب اإعادة العم��ل بنظام االأ�س��واق املركزية 

لثقته��م به��ا لكونه��ا ت�س��تورد  ب�س��ائعها م��ن 
منا�سئ ر�سينة .
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رفع البنك املركزي االملاين توقعاته 
للنمو االقت�س��ادي حتى عام 2019 
عل��ى  ق��وي  با�س��تهالك  مدعوم��ا 

امل�ستوين ال�سخ�سي والعام.
ومن املتوقع ان يرتفع الناجت املحلي 
االجم��ايل خ��الل الع��ام م��ن 1،8% 
بح�س��ب التوقع��ات ال�س��ابقة اىل 1،9 
%. كما �سرتفع النمو يف 2018 من 
%1،6 اىل %1،7 يف ح��ن يتوق��ع 
ارتفاع النم��و يف 2019 من 1،5% 

اىل 1،6%.

القطرية  البنوك  اأ�سهم  انخف�ست 
بعدما  امل��ب��ك��رة،  امل��ع��ام��الت  يف 
املركزي  االإم��ارات  م�رشف  اأ�سدر 
توجيهات للبنوك االإماراتية بتوخي 
ب�ستة  لها  ح�سابات  اأي  يف  احل��ذر 

بنوك مقرها الدوحة.
البنوك  قد طالبت  االإم��ارات  وكانت 
درج��ات  "اأق�سى  بتطبيق  املحلية 
املوؤ�س�سات  مع  التعامل  يف  احلذر" 
للبنوك  اأم���را  واأ���س��درت  القطرية، 
و12  ف��ردا   59 مع  التعامل  بوقف 
كيانا على عالقة باالإرهاب ومتويله
 4.9 ب���روة  بنك  �سهم  وانخف�س 
البور�سة  موؤ�رش  وت��راج��ع  باملئة، 
االأحد.  �سباح  باملئة   1.3 القطرية 
موؤ�رش  خ�رش  املا�سي  االأ�سبوع  ويف 

البور�سة 7.1 باملئة 

مليار   3.68 مببلغ  تو�سيبا  ت�سهم 
مفاعلن  بناء  يف  لال�ستمرار  دوالر 
االأمركية  جورجيا  بوالية  نووين 
حمطة  م�رشوع  ا�ستكمال  يتيح  ما 
التابعة  النووية  بداأته وحدة الطاقة 
اأعلنت  وال��ت��ي  اليابانية  لل�رشكة 

اإفال�سها يف االآونة االأخرة
اإن��ه��ا  ب��ي��ان  يف  تو�سيبا  وق��ال��ت 
تو�سلت اإىل اتفاق مع جورجيا باور 
التابعة ل�رشكة �ساوذرن للطاقة لبدء 
اأكتوبر  من  ابتداًء  املدفوعات  �سداد 
كانون  يناير  حتى  االأول  ت�رشين 
ال�ستكمال  وذل���ك   2021 ال��ث��اين 

ت�سييد املحطة فوجتل

األزمة المالية حجر عثرة.. مساع حكومية إلعادة الروح إلى األسواق المركزية 

قدرت بـ11 مليون نخلة

الزراعة تعظم إيراداتها.. مشروع المليون نخلة على خطى التنفيذ

قال املتحدث با�سم وزراة 
الزراعة الدكتور حامد عبد 

الدامي يف ت�سريح خا�ص 
للجورنال " اإن الوزارة ال 
متلك اح�سائية دقيقية عن 

اعداد النخيل يف العراق 
، ب�سبب الظروف غري 

امل�ستقرة التي مير بها البلد 

بغداد - الجورنال

الجورنال – 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

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


