
وق��ال املتحدث با�سم الوزارة، حميد النايف، يف 
ت�رصي��ح ل�”اجلورن��ال  ” اإن  وزارته وعرب دائرة 
مكافح��ة الت�سح��ر  “اتخ��ذت �سل�سل��ة اج��راءات 
ملكافح��ة ه��ذه الظاه��رة البيئي��ة امل�ستفحل��ة، 
ابرزها التعاون مع املنظمات الدولية من خالل 
زراع��ة اال�سج��ار  املقاومة للجف��اف، ف�سال عن 
برنام��ج خا�ص متمثل بتزوي��د كل فالح مبر�سة 
ن��ح ل��ه با�سع��ار مدعوم��ة م��ن اج��ل  للمي��اه تمُ
ت�سجيع��ه عل��ى اع��ادة الكث��ر م��ن االرا�سي اىل 

احلا�سنة الزراعية”.
واو�س��ح الناي��ف، ان “الت�سح��ر لي���ص م�سكل��ة 
حملي��ة تخ���ص الع��راق وح��ده، ب��ل الكث��ر م��ن 
دول الع��امل تعاين ه��ذه الظاه��رة يف ظل التغر 

املناخي الذي طراأ خالل ال�سنوات االخرة”.
وانتق��دت جلن��ة الزراع��ة وااله��وار النيابية، يف 
وقت �سابق غياب االجراءات احلكومية ملكافحة 
ظاه��رة الت�سح��ر يف الع��راق، ويف ح��ن ك�سفت 
ع��ن اأن اك��ر م��ن 70 % ه��ي ن�سب��ة اجلفاف يف 
املحافظات الو�سطى واجلنوبي��ة، اأ�سارت اىل ان 
ال�سيا�س��ات اخلاطئة التي تنتهجها اإيران وتركيا 
بقطع املياه على العراق رفعت ن�سب خطر زيادة 
الت�سح��ر يف الع��راق. وقال ع�س��و اللجنة حممد 
ال�سيه��ود  يف حدي��ث �سحف��ي  “حت��ى االآن مل 
تق��م احلكومة االحتادية باأي اإج��راءات للحد من 
ظاه��رة الت�سح��ر يف البل��د”، م�س��را اإىل اأنه “ال 
توج��د ل��دى احلكومة اأي روؤي��ا حقيقية للحد من 

الت�سحر خالل ال�سنوات التي م�ست”.
الت�سح��ر يف  “ظاه��رة  اأن  ال�سيه��ود  واأ�س��اف 
الع��راق تع��د ظاه��رة مهم��ة ويج��ب معاجلتها" 
مبين��ا اأن "هذه الظاهرة له��ا تاأثرات �سلبية يف 

الواقع االقت�سادي وال�سحي والبيئي”.
واأو�س��ح ال�سيه��ود اأن “جلن��ة االأه��وار واملي��اه 
اأن  م��ن احلكوم��ة االحتادي��ة  تتوق��ع  النيابي��ة 
يك��ون لها دور كبر يف املرحلة املقبلة ملعاجلة 
اأن  اإىل  االنتب��اه  ولف��ت  البل��د”.  يف  الت�سح��ر 
الت�سحر لي�س��ت ق�سية وقتية وزمنية  “معاجلة 

بل هي ق�سية اإجراءات حكومية”.
اىل ذل��ك اأك��د مع��اون مدير الك��وارث البيئية يف 
وزارة ال�سح��ة والبيئة كاظ��م الالمي  يف حديث 
�سحف��ي  اإن “ن�سب��ة الت�سح��ر يف العراق و�سلت 

اإىل 70 يف املحافظات الو�سطى واجلنوبية”.
املت���رصرة  “املحافظ��ات  اأن  الالم��ي  وب��ننّ 
بالت�سح��ر هي حمافظة بغ��داد واالنبار ودياىل 
ونينوى و�سالح الدين ووا�سط والنجف وكربالء 
والب���رصة وذي ق��ار واملثن��ى والديوانية وبابل 
ومي�س��ان”. واأ�س��ار الالم��ي اإىل اأن “ال�سيا�س��ات 
اخلاطئ��ة الت��ي تنتهجه��ا اإي��ران وتركي��ا بقطع 
املي��اه عل��ى الع��راق رفع��ت ن�س��ب الت�سح��ر يف 
املحافظات اجلنوبية والو�سط��ى”. واكد معاون 
مدي��ر الك��وارث البيئي��ة يف وزارة ال�سح��ة “ال 
ميك��ن معاجل��ة الت�سحر اإال اأن ع��ن طريق توفر 
املياه وزرع االآالف من االأ�سجار وفرة اخل�رصة 

ل�سد الكثبان الرملية”.
ب��دوره اأكد مدي��ر �سعبة البيان��ات اجلغرافية يف 
وزارة الزراع��ة اإبراهي��م اخل���رصي  يف حدي��ث 
�سحفي  اإن ” هناك تكنولوجيا جديدة ملكافحة 
الت�سح��ر يف ارا�س��ي الو�س��ط وجن��وب الع��راق 

بالتعاون مع منظمة الطاقة الدولية الذرية”.
وهيئ��ة  الزراع��ة  “وزارة  اأن  اخل���رصي  وب��ن 
االآلي��ات واخلط��ط  الت�سح��ر و�سع��ت  مكافح��ة 
ملعاجلة الت�سحر”، م�سرا اإىل اأن “الوزارة تنتظر 
املوافقة الر�سمية من قبل االأمانة العامة ملجل�ص 

تخ�سي�س��ات  ���رصف  عل��ى  للموافق��ة  ال��وزراء 
مالية”. وتابع اخل���رصي اأن “مكافحة الت�سحر 
يف الع��راق حتتاج اإىل 5 ملي��ارات دينار لتثبيت 
الكثب��ان الرملي��ة وحف��ر االآب��ار يف املحافظات 
الت��ي ت�سه��د زي��ادة يف الت�سح��ر، اإال اأن الظ��رف 
املايل الذي تر ب��ه احلكومة وراء تاأخر �رصف 

االأموال للمبا�رصة مب�رصوع مكافحة الت�سحر”.
واأو�س��ى باحثون واأكادميي��ون،  يف وقت �سابق 
ب�رصورة عدم جتريف االأرا�سي الزراعية والعمل 
باحلزام االأخ�رص حول املدن وتثقيف املواطنن 
من اأجل احلد من ظاهرة الت�سحر، واأ�ساروا اإىل اأن 
جامعات عراقي��ة ومراكز بحوث اأر�سلت خم�سن 
بحثًا بخ�سو�ص هذه الظاهرة وطرق معاجلتها، 
ويف ح��ن و�سف جمل�ص حمافظة بابل الت�سحر 
ب�”ال�رصطان”، اأكد تخ�سي�ص ملياري دينار من 

اجل الق�ساء على هذه “االآفة”.
وتقدر ن�سبة االأرا�سي العراقية املعر�سة للت�سحر 
ب��� 92 باملئة من جمم��وع امل�ساح��ة االإجمالية 
املخ�س�سة للزراع��ة يف البالد، طبقا الح�سائية 
ر�سمية، وه��و ما يعر�ص احلي��اة البيئية للخطر، 
يف ظل االرتفاع الكبر بدرجات احلرارة وانعدام 

الغطاء االخ�رص امللطف لالجواء.

ن�سب��ة  تق��در  اذ   ، الت�سح��ر  ظاه��رة  وتت�س��ارع 
االرا�س��ي املعر�س��ة للت�سح��ر باأنه��ا تتج��اوز 
%92 من جمموع امل�ساح��ة االجمالية، وتالحظ 
يف  باب��ل  حمافظ��ة  يف  املت�سح��رة  االرا�س��ي 
حمافظ��ة  ويف  املدحتي��ة،  ال�سومل��ي/  منطق��ة 
�س��الح الدي��ن حي��ث توج��د يف تكري��ت وبيجي 

بينما توجد يف الديوانية يف منطقة عفك. 
ارا�سيه��ا  فاغل��ب  االنب��ار  حمافظ��ة  يف  ام��ا 
�سحراوي��ة وتتعر���ص لتده��ور الغط��اء النباتي 

ب�سبب قلة االمطار والرعي اجلائر والتحطيب.
البطح��اء  جن��وب  يف  توج��د  النا�رصي��ة  ويف 
ومرك��ز النا�رصية اىل الب���رصة، كذلك توجد يف 
الب���رصة ووا�سط ويف نينوى وكرب��الء واملثنى؛ 
حي��ث الت�سحر ا�ساب مناط��ق وا�سعة من اف�سل 

االرا�سي الزراعية.
واأولت وزارة املوارد املائية اهتماما خا�سا يف 
جمال ا�ست�سالح االرا�سي وان�ساء م�ساريع الري 
والبزل يف مناطق متفرقة بو�سط وجنوب العراق، 
ا�ساف��ة اىل �سيانة املبازل واجلداول، كما تقدم 
امل�سورة ل��وزارة الزراعة يف حتديد املواقع التي 
تتواف��ر فيها املياه اجلوفي��ة ال�ساحلة الأغرا�ص 

الزراعة وخا�سة يف املناطق ال�سحراوية.

اك��د جمل�ص حمافظة االنبار توف��ر احلماية الكافية ملنفذ طريبيل 
احلدودي مع اجلان��ب االردين. وقال نائب حمافظ االنبار لل�سوؤون 
االإداري��ة ،م�سطف��ى العر�س��ان، يف ت�رصي��ح ل��� »اجلورن��ال «، اإن 
“هن��اك ترتيبات لتوقيع عقد مع �رصكة اجنبية العادة اخلدمات 
وادام��ة الطريق الدويل ومن ثم حمايته”، م�سرا اىل ان “امل�رصوع 

يتطلب بع�ص الوقت البرام العقد مع اجلهات املعنية”.
وا�س��اف العر�سان، اأن “حكومة االنب��ار تدفع باجتاه فتح الطريق 

الدويل خا�سة وان له مردوداً اقت�ساديًا على املحافظة”.
واأك��د، اأن “احلكوم��ة املركزي��ة حري�س��ة عل��ى ات��ام الرتتيب��ات 
اخلا�س��ة باملنف��ذ من خالل تاأم��ن الطريق الدويل واع��ادة البنى 
التحتية واخلدم��ات لهذا الطريق الدويل الذي يربط بغداد بطريبيل 
على م�سافة نحو 450 كم “. واملنفذ الذي كان بوابة التنقل وحركة 
التج��ارة بن العراق واالأردن، مغل��ق منذ اأن فر�ص داع�ص �سيطرته 
على الطريق الدويل يف املحافظة منت�سف عام 2014 وا�ستعادت 
الق��وات العراقية �سيطرتها على املنطقة يف اأيار املا�سي. يذكر ان 
وزير ال�سناعة والتجارة والتموين االردين يعرب الق�ساة، اعلن يف 
وق��ت �سابق زي��ارة رئي�ص الوزراء االردين ه��اين امللقي اىل بغداد، 
عل��ى راأ�ص وف��د وزاري وفعاليات اقت�سادية م��ن القطاع اخلا�ص 

خالل االأ�سبوعن املقبلن.
وق��ال الق�س��اة، يف ت�رصيح��ات �سحفي��ة “اإن املباحث��ات الت��ي 
�سيجريه��ا الوف��د االأردين م��ع م�سوؤول��ن عراقي��ن ت�سم��ل خمتلف 
املجاالت، و�سيتم الرتكيز على اجلانب االقت�سادي خ�سو�سا فيما 
يتعلق باإعادة فتح املعرب ال��ربي )طريبيل( وم�رصوع اأنبوب النفط 
العراق��ي االأردين، اإ�ساف��ة اىل ملف فر�ص الر�س��وم اجلمركية على 

الواردات من االأردن بن�سبة %30”.
وا�س��اف انه “�سيتم خ��الل الزيارة العمل عل��ى تفعيل االتفاقيات 
امل�سرتك��ة وتاأكي��د موق��ف االأردن الداع��م للع��راق وال�سع��ي نح��و 
تقوية العالق��ات، خ�سو�سا املج��االت االقت�سادية واال�ستثمارية 

والتجاري��ة”، مبين��ا ان “ق��رار فر���ص الر�سوم على 
املنتج��ات االأردني��ة الت��ي تدخل 

ق  ل�س��و ا

العراقي��ة �سيت��م بحثه مع اجلانب العراقي”، معرب��ا عن “اأمله باأن 
يت��م ا�ستثناء االأردن من الر�سوم بحكم العالقات االأخوية واملميزة 
الت��ي ترب��ط البلدي��ن”. واأو�سح الق�س��اة، اأن “قرار فر���ص الر�سوم 
اجلمركي��ة لن يوؤث��ر يف تناف�سية املنتجات االأردني��ة داخل ال�سوق 
العراقي��ة بحك��م اأن قرار فر���ص الر�سوم املتخذ من قب��ل ال�سلطات 

العراقية ي�سمل جميع الدول من دون ا�ستثناء”.
واب��دت مديرية املنافذ احلدودية يف وق��ت �سابق  ا�ستعدادها لفتح 
منف��ذ طريبي��ل احلدودي مع االأردن يف "اأق��رب فر�سة"، واأكدت ان 
اإغالق��ه ت�سب��ب بخ�س��ارة العراق نح��و 31 مليار دين��ار �سنويًا، يف 
ح��ن ك�سف م�س��وؤول حملي يف االأنب��ار عن موافق��ة رئي�ص جمل�ص 
ال��وزراء حي��در العب��ادي، عل��ى اإحالة الطري��ق ال��دويل الرابط بن 
بغ��داد واملنفذ لال�ستثمار، عل��ى اأن تتوىل ال�رصكة املعنية �سيانته 
وحمايت��ه. وق��ال املدي��ر الع��ام للمناف��ذ احلدودي��ة الل��واء �سامي 
ال�س��وداين يف حدي��ث �سحف��ي �ساب��ق  اإن "املديرية عل��ى ا�ستعداد 
لفت��ح منفذ طريبيل احلدودي م��ع االأردن يف اأقرب فر�سة"، مبينًا، 
اأن "اجلان��ب االأردين اأمُبل��غ بذلك خالل اللقاء مع��ه اأخراً". واأ�ساف 
ال�س��وداين، اأن "تاأمن الطريق الدويل ال�رصي��ع الرابط بن الرمادي 
ومنفذ طريبيل، من اخت�سا�ص قوات احلدود وال�رصطة االحتادية"، 
م�س��راً اىل، اأن "اجله��ود تتوا�سل الإخالء ذل��ك الطريق من العبوات 
النا�سف��ة الت��ي زرعه��ا تنظي��م )داع�ص(". وتاب��ع املدير الع��ام، اأن 
"اإغ��الق منف��ذي طريبي��ل م��ع االأردن، والولي��د م��ع �سوريا، جاء 
نتيج��ة احتالل )داع�ص( للمناطق املحاذية، ما �سكل خ�سارة كبرة 
للع��راق ال�سيم��ا اأن واردات كل واح��د منهم��ا تقارب ال���31 مليار 
دين��ار �سنويًا"، بدوره قال رئي�ص جمل���ص حمافظة االأنبار ال�سابق 
�سباح كرحوت، يف حديث �سحفي �سابق اإن "قوات احلدود ت�سيطر 
حاليًا على الطريق الدويل ال�رصيع من الرمادي حتى نهاية منطقة 

طريبي��ل"، مبين��ًا اأن "احلكومة املحلي��ة اأعلنت عزمها 
ا�ستثمار ذلك الطريق من بغداد حتى 

منطق��ة طريبي��ل، 

اأي بط��ول 460 ك��م". واأو�س��ح كرحوت، اأن "ال�رصك��ة املعنية هي 
من �سيتوىل اإ�سالح اجل�سور املدمرة واالأجهزة املوجودة على طول 
اخلط ال�رصي��ع و�ساحات التبادل التجاري وبي��ع الوقود لل�سيارات 
الكب��رة وال�سغرة ف�ساًل عن ن�س��ب كامرات مراقبة على طوله"، 
الفتًا النظر اىل، اأن "رئي�ص احلكومة، حيدر العبادي، خونّل حمافظة 
االأنب��ار ومديرية املنافذ احلدودية ر�سمي��ًا، ت�سكيل جلان م�سرتكة 
لالت�س��ال ب���رصكات عاملي��ة وعراقي��ة للتعاقد عل��ى حماية اخلط 
ال�رصي��ع واإ�سالح��ه و�س��واًل اىل منطقة طريبي��ل". وكانت مديرية 
املناف��ذ احلدودي��ة التابعة ل��وزارة الداخلية، اأك��دت يف ال�)22 من 
اأيار 2016(، جاهزي��ة منفذ طريبيل احلدودي للعمل حال موافقة 
احلكوم��ة االحتادي��ة على افتتاح��ه، ويف حن توق��ع اقت�ساديون 
اأن ي�سه��م ذل��ك باإنعا���ص ال�س��وق املحلي��ة، اأك��د م�ست��وردون اأن 
افتت��اح املنفذ �سي�سهم يف تقليل كل��ف ب�سائعهم وتخفيف ال�سغط 
عل��ى املناف��ذ الو�سط��ى واجلنوبية عل��ى الرغم م��ن "تخوفهم من 
ا�ستهداف" تنظيم )داع�ص(. وكانت ال�سلطات العراقية قررت فر�ص 
ر�سوم جمركية على جمي��ع ال�سلع التي ت�ستوردها بن�سب ت�سل اإىل 
30 %، وذل��ك يف اإطار الت��زام مع �سندوق النقد الدويل، اإ�سافة اإىل 
حماي��ة �سناعتها الوطنية. واأكدت �سفرة العراق يف االردن �سفية 
ال�سهيل، يف وقت �ساب��ق، وجود م�ساع من قبل ال�سفارة وامللحقية 
التجاري��ة مع �سلطات بالدها للعمل عل��ى ا�ستثناء االأردن من هذا 
الق��رار من خالل اتفاقية “ت�سير التجارة” بن البلدين اأو اتفاقية 
التج��ارة احل��رة العربي��ة الك��ربى ، اإذ تق�سيان باإعف��اء املنتجات 

االأردني��ة م��ن اأي ر�س��وم جمركي��ة عن��د دخوله��ا ال�سوق 
العراقية.
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هبطت اأ�سعار النفط بنحو 2.5 باملئة 
يف ت�سوي��ة تعامالت بداي��ة اال�سبوع 
بعد اأن توقع تقرير ل�رصكة ا�ست�سارية 
ارتف��اع اإنت��اج اأوب��ك يف يوليو توز 
على الرغ��م من تعه��د املنظمة بكبح 
يف  املخ��اوف  ج��دد  م��ا  االإنت��اج 
ال�سوق م��ن ا�ستمرار تخمة املعرو�ص 
م��ن اخل��ام. وج��رت ت�سوي��ة العق��ود 
االآجل��ة خلام القيا���ص العاملي مزيج 
برنت عل��ى انخفا�ص مق��داره 1.24 
دوالر، اأو م��ا يع��ادل 2.52 باملئ��ة، 
بينم��ا  للربمي��ل  دوالر   48.06 اإىل 
انخف�س��ت العقود االآجل��ة خلام غرب 
 1.15 االأمرك��ي  الو�سي��ط  تك�سا���ص 
دوالر مب��ا يع��ادل 2.45 باملئ��ة اإىل 

45.77 دوالر للربميل.

جلنة  اإن  مطلعة  م�����س��ادر  ق��ال��ت 
بن  امل�سرتكة  ال��وزاري��ة  املراقبة 
قد  االأع�ساء  غر  واملنتجن  اأوب��ك 
على  م�رصوط  �سقف  بفر�ص  تو�سي 
والليبي  النيجري  النفط  اإن��ت��اج 

االثنن.
نيجريا  اأن  امل�سادر  واأو���س��ح��ت 
اإذا ا�ستطاعت  م�ستعدة لفر�ص �سقف 
االإنتاج م�ستقرا عند  املحافظة على 
 90 ملدة  يوميا  برميل  مليون   1.8

يوما.

اأك��رب  ال��ذه��ب ���س��وب حتقيق  اجت��ه 
يوم  �سهرين  يف  اأ�سبوعي  مك�سب 
اجلمعة حيث اأدى ارتفاع اليورو اإىل 
م�ستوى  اأدنى  اىل  الدوالر  انخفا�ص 
ما   2016 ح��زي��ران  ي��ون��ي��و  م��ن��ذ 
ثمنا  اأرخ�ص  االأ�سفر  املعدن  جعل 

حلائزي العمالت االأخرى.
للذهب مرتفعا  الفوري  ال�سعر  وكان 
0.87 باملئة اإىل 1255.06 دوالر 
الم�ص  اأن  بعد  )االأون�سة(  لالأوقية 
يونيو   26 منذ  م�ستوياته  اأع��ل��ى 
واجته  دوالرا   1255 عند  حزيران 
اأ�سبوعي  مك�سب  اأكرب  حتقيق  �سوب 

منذ مايو اأيار.

إغالقه يتسبب بخسارة 31 مليار دينار سنويًا 

 تصاعد المطالبات العراقية األردنية بإعادة فتح منفذ طريبيل  

92% من األراضي الزراعية تتصحر ومساع حكومية الحتواء الظاهرة 

اأعلنت وزارة الزراعة 
اجراءات من �شاأنها 

معاجلة ظاهرة الت�شحر 
يف البالد، من بينها 

تزويد الفالحني مبر�شات 
للمياه يف خطوة اأولية 

للق�شاء على هذه امل�شكلة 
التي ت�شببت با�شرار 

كبرية يف االرا�شي 
ال�شاحلة للزراعة.

 بغداد – الجورنال 

اعداد – 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


