
 و�أ�ض��اف، �ن "�لتم��ور �لعر�قي��ة تع��د م��ن �أج��ود 
�لأن��و�ع يف �لعامل، لكن �مل�ضكلة يف عدم ت�ضديره 
وتد�ول��ه يف �لأ�ض��و�ق �لعر�قي��ة، هو ع��دم تعليبه 
�لوق��ت  بطريق��ة �ضحي��ة ومبتك��رة"، د�عي��ا يف 
ذ�ت��ه �لأجه��زة �ملتكفل��ة باأم��ور حماي��ة �حلدود 
�إىل "�لرتكي��ز عل��ى مو�ض��وع �ل�ضت��ر�د �لتم��ور 
و�لأغذي��ة �لت��ي تدخ��ل م��ن دون ورق��ة ترخي�ص 
م��ن وز�رة �لزر�ع��ة".  و�أف��ادت �أح��دث �إح�ضائية 
�ض��ادرة عن م�ضلح��ة �جلم��ارك �لإير�ني��ة، باأنه 
مت ت�ضدي��ر 80 ملي��ون دولر م��ن خمتل��ف �أنو�ع 
�لتم��ور �لإير�نية خالل �لأ�ضهر �ل���4 �ملا�ضية �إىل 
ن��ت �ن �لعر�ق  72 دول��ة ف��ى �لع��امل، يف ح��ن بيَّ
��ضتورد مت��ور�ً بقيمة 11 مليونًا و89 �ألف دولر.  
وقال �ملدير �لعام للهيئ��ة �لعامة للنخيل �لتابعة 
ل��وز�رة �لزرعة فرعون �أحمد �جلب��وري �إن "�أعد�د 
�لنخي��ل كانت تبل��غ حتى �لع��ام 1980 �أكرث من 
30 ملي��ون نخلة، �إذ و�ض��ل �لإنتاج �إىل 932 �ألف 
ط��ن �ضنويًا". غر �أن �حل��روب �لتي كان م�رسحها 
مناط��ق �إنت��اج �لنخيل �لأك��رث كثاف��ة كالب�رسة 
و�جلن��اح �ل�رسق��ي م��ن �لع��ر�ق، دم��رت �لكث��ر 
م��ن �لب�ضاتن، بالإ�ضاف��ة �إىل �لإهم��ال وعزوف 
�ملز�رعن ع��ن �لعتناء باأ�ضج��ار �لنخيل ل�ضعف 
مروده��ا �لقت�ض��ادي، مقارن��ة بفر���ص �لعم��ل 
�ملتاح��ة يف مر�ك��ز �مل��دن. كل ذل��ك �أدى، ح�ضب 
�جلب��وري، �إىل حدوث نق�ص حاد يف �أعد�د �أ�ضجار 
�لنخيل و�ضل �إىل 50%. وكانت قد قدرت �أعد�دها 
ب�16 ملي��ون نخلة يف �آخر �إح�ضاء "غر ر�ضمي"، 
بني على توقعات �لعام 2012، �أي �أن �لعر�ق فقد 
14 ملي��ون نخلة. ويتاب��ع �جلبوري"حتى �لآن ل 
ميك��ن �أن جن��زم بالع��دد �لكل��ي للنخي��ل، لأننا مل 
جن��ِر �أي �إح�ضاء ل��كل �لأر��ضي  �لتي حتتوي على 
�لنخيل، لك��ن هناك م�رسوعًا �أطلق عليه "م�رسوع 
ترقيم �لنخيل" قّدم بالفعل �إىل جمل�ص �لوزر�ء يف 
�لع��ام 2013، و�أرجئ �إىل �لع��ام 2014، وب�ضبب 
للع��ام  �أرج��ئ  �إق��ر�ر �ملو�زن��ة �لحتادي��ة  ع��دم 
�حل��ايل �أي�ضًا، ول نعتقد �أنه �ضيقر ب�ضبب �ل�ضائقة 
�ملالية �لت��ي تخن��ق موؤ�ض�ضات �لدول��ة، و�ضمنها 
وز�رة �لزر�ع��ة، �إذ يكّلف �مل���رسوع مبالغ كبرة" 
وي��رى �جلب��وري �أن "�لهتم��ام بزر�ع��ة �لنخي��ل 

�لعر�قي، و�ل�ضعي لإعادته��ا �إىل مكانها �لطبيعي 
يف �ملنطق��ة و�لعامل، بات م��ن �لأولويات لتطوير 
قطاع �لنخيل و�إنت��اج �لتمور لرفد �لدخل �لقومي 
مبو�رد م�ضتد�مة. وذلك من خالل رفع عدد �أ�ضجار 
�لنخي��ل م��ن 16 ملي��ون نخل��ة �إىل 50 مليون��ًا، 
باتب��اع �لو�ضائل �حلديثة يف �لإكث��ار، ف�ضاًل عن 
زر�ع��ة �أن�ضجة �لنخي��ل �لتي تعد �إح��دى �لو�ضائل 
�لعلمية �لناجحة يف تعوي�ص �لأ�ضناف �ملرغوبة 
منه��ا، خ�ضو�ض��ًا �لن��ادرة". ه��ذ� "ع��الوة عل��ى 
ت�ضجي��ع �لتو�ض��ع �لأفق��ي يف ��ضتغ��الل �لأر��ضي 
�ل�ضحر�وي��ة و�أر���ص �جلزيرة و�لبادي��ة، وتاأمن 
�لدعم و�لقرو�ص �ملي���رسة للمز�رعن بغية �إن�ضاء 
ب�ضاتن حديثة �أو حت�ضن �لب�ضاتن �لقائمة. كذلك 
نتج��ه �إىل �تب��اع �لو�ضائ��ل �حلديث��ة يف حت�ض��ن 
�نتاجي��ة �لنخي��ل، م��ن حي��ث �لكمي��ة و�لنوعي��ة 
�لفو�ئ��د  مب�ضاعف��ة  �لكفيل��ة  �لو�ضائ��ل  وتوف��ر 
�ملتاأتية من زر�عة �لنخي��ل و�ملتاجرة بالتمور". 
ويلف��ت �لنتب��اه �إىل �أن��ه "يف ظ��ل تطبي��ق تل��ك 

�خلط��و�ت، من �ملمكن �أن ي�ض��ل �إنتاج �لتمور من 
�لنخي��ل �لعر�قي بعد �أربع �ضنو�ت �إىل 2.5 مليوين 
ط��ن يف �ل�ضن��ة".  وق��ال �لوكي��ل �لفن��ي ل��وز�رة 
�لزر�ع��ة مه��دي �ضم��د �لقي�ض��ي ، �إن حج��م زر�عة 
�لنخي��ل يقدر ب�13% م��ن جممل قطاع �لزر�عة يف 
�لع��ر�ق، وهي ن�ضبة جي��دة قيا�ضًا باأع��د�د �لنخيل 
�ملوج��ودة �لي��وم، ف�ض��اًل ع��ن �أن �لع��ر�ق يعد من 
�ل��دول �مل�ضدرة للتمور، ب�ضب��ب كفاءة نخيله، وقد 
�ض��ّدر خ��الل �لع��ام �ملا�ض��ي 600 �أل��ف طن من 
�أج��ود �أن��و�ع �لتم��ور �إىل نح��و 34 دول��ة. �خلب��ر 
�لزر�عي ح�ضون �لبهاديل يرى �أن �لنهو�ص بقطاع 
�لنخيل يف �لعر�ق يبد�أ بخطوة ح�رسها وترقيمها 
ب�ض��كل فني، وحتديد مو�ط��ن �ل�ضعف و�لنق�ص يف 
زر�عته��ا، �إىل جان��ب و�ضع قاع��دة بيانات دقيقة 
لب�ضاتن �لنخي��ل، ورفع نتائج �لتعد�د �إىل �خلرب�ء 
�لب�ضات��ن،  ه��ذه  حتدي��ث  بغي��ة  و�ملتخ�ض�ض��ن 
كم��ا ح�ض��ل يف دولة �لإم��ار�ت �لعربي��ة �ملتحدة 
و�ململك��ة �لعربية �ل�ضعودي��ة. وي�ضر �لبهاديل �إىل 

�أن "دع��م هذ� �لقطاع �ضيكون له مردود �قت�ضادي 
كب��ر، �إذ �إن��ه ينتج نحو 700 �ألف ط��ن يف �ل�ضنة، 
ي�ض��در منها �لق�ضم �لأكرب، وه��ذ� ما يوفر �أكرث من 
مليار دولر �ضنويًا للدولة. فلو �فرت�ضنا �أن �لعر�ق 
ي�ضتطي��ع �إنت��اج ملي��ون طن يف �ل�ضنة م��ن �لتمور 
بع��د توفر �لعناية بالنخل��ة، و�أن �ضعر �لكيلوغر�م 
م��ن �لتم��ر عندما يك��ون معلبًا ب�ض��كل جيد ل يقل 
يف �ملتو�ض��ط عن دولرين، يعني ه��ذ� �أن �ملردود 
ل��ن يقل عن ملي��اري دولر �ضنويًا. وت�ضغل معامل 
تعلي��ب �لتمور 100 عام��ل يف �لأقل يف كل منها. 
وبالإم��كان �إن�ض��اء �أك��رث من 200 معم��ل ب�رسعة 
كب��رة. ويف حال زيادة �أع��د�د �أ�ضجار �لنخيل �إىل 
م��ا كانت علي��ه �ضابق��ًا، ترتفع �لأرق��ام �أكرث، فقد 
ي�ض��ل �لعائ��د �مل��ايل �إىل �أك��رث من �ضت��ة مليار�ت 
دولر �ضنوي��ًا خ��الل ع���رس �ضن��و�ت �إذ� بد�أنا �لآن 
بتنفي��ذ �خلط��ط �ملر�ضومة. وهو ما �ضي��وؤدي حتمًا 
�إىل ت�ضغي��ل �أعد�د �أكرب من �لعاملن، وتاليًا زيادة 

�أعد�د �لقوى �لعاملة يف �ملجال �لزر�عي.

�كد ع�ضو جمل�ص �لنو�ب عن حمافظة دياىل �لنائب رعد �ملا�ص، �ن 
�ملحافظة متتلك ع�رس فر�ص ��ضتثمار "ذهبية" يف جمالت متعددة 
�برزه��ا بحرة حمرين، يف حن ��ضار �ىل �ن �رسكات من 40 دولة 
�ضت�ضارك يف �ول موؤمتر ��ضتثماري خا�ص يعقد يف دياىل �ل�ضبوع 
�ملقبل.و��ضار �ملا�ص �ىل �ن "من �لفر�ص �لكبرة، مطار �ملن�ضورية 
بال�ضاف��ة �ىل بناء مدن �ضكنية جديدة وم�ضانع"، لفتًا �لنظر �ىل 
�ن "كل مقوم��ات جن��اح �ل�ضتثم��ار متو�ف��رة يف دي��اىل و�لجو�ء 
�لمني��ة تتح�ض��ن باجتاه ج��ذب �ل���رسكات و�مل�ضتثمري��ن". وقال 
م�ضت�ضار حمافظ دياىل ل�ضوؤون �ل�ضتثمار ر��ضم �لعكيدي يف حديث 
�ضحف��ي  �إن "بح��رة حمري��ن كنز �ضياح��ي معطل ب�ضب��ب �لعامل 
�لمن��ي �لذي ��ضهم يف تاأخر �لكثر من �مل�ضاريع �ل�ضتثمارية يف 
حمي��ط �لبحرة من ناحية �إن�ضاء مدن �ضياحية متكاملة". و��ضاف 
�ن "بحرة حمرين متتلك كل مقومات �مل�رسوع �ل�ضياحي �لناجح، 
��ضاف��ة �ىل موقعه��ا �جلغ��ر�يف �ملميز �لذي ميك��ن �ن ي�ضكل نقطة 
جذب �ضياحية لي�ص للعر�قين فقط بل ملو�طني دول �جلو�ر"، لفتًا 
�لنظ��ر �ىل �ن "�لكث��ر من �ل���رسكات �لعربي��ة و�لجنبية و�ملحلية 
�ب��دت رغبتها بال�ضتثم��ار يف ملف بناء م��دن �ضياحية يف حميط 
بح��رة حمري��ن، لك��ن �لتنفيذ عل��ى �ر���ص �لو�قع لي��ز�ل مرتبطًا 
بالجو�ء �لمنية". يف حن ر�أى �لنائب �لول ملحافظ دياىل فر�ت 
�لتميم��ي �ن "بحرة حمرين ل متث��ل خزينًا ��ضرت�تيجيًا للمياه يف 
دي��اىل فح�ضب، بل م�رسوع��ًا �ضياحيًا ناجحًا ميك��ن �ن ي�ضكل نقلة 
نوعي��ة د�عم��ة لالقت�ض��اد �ملحلي". وب��ن �ن "ح��ر�ب �جلماعات 
�ملت�ضددة �لتي تن�ضط يف حميط بحرة حمرين متثل عاماًل ��ضا�ضيًا 
يف ت��ردد �لكث��ر م��ن �مل�ضتثمرين بب��دء �خلط��وة �لوىل يف �إن�ضاء 
�مل��دن �ل�ضياحية، لن �ل�ضتثمار من دون عامل �لمان ل ميكن �ن 
يتحق��ق �و ينج��ح". وتوقع �لتميمي �ن "ت�ضب��ح بحرة حمرين يف 
�لأم��د �ملتو�ضط �إحدى �ه��م �لعالمات �ل�ضياحية لي�ص يف �لعر�ق بل 
يف �ل���رسق �لو�ضط، يف حال حت�ضن��ت �لجو�ء �لمنية يف حميطها 
و�ضع��ر �مل�ضتثم��رون بالمن و�ل�ضتق��ر�ر، ب�ضكل يدفعه��ا �ىل �لبدء 
بو�ض��ع �ل�ض���ص يف تنفي��ذ م�ضاريع ميكن �ن ت�ض��كل �نتقالة نوعية 

مهمة ملحافظة دياىل ب�ضكل عام". �ما عمر �لنعيمي )م�ضتثمر 
حمل��ي( يف بعقوب��ة فقد �و�ض��ح �ن "�لكثر 

م��ن �ل���رسكات �لجنبي��ة 

و�لعربية و�ملحلية ت��رى يف دياىل م�رسوعًا ناجحًا لال�ضتثمار يف 
�ملج��ال �ل�ضياحي، لحتو�ء على مناطق جميلة للغاية تتو�فر فيها 
�ملقوم��ات كافة "، مبين��ا �ن "�لمن هو �لعام��ل �لذي يعيق حتول 
بحرة حمري��ن �و مناطق �خرى �ىل و�جهة �ضياحية �قليمية ميكن 
�ن ينعك���ص مد�ه��ا يف �لبع��د �لقت�ض��ادي، وتوف��ر �لف �لوظائف 
للعاطل��ن خا�ض��ة �ذ� م��ا عرف ب��ان �ملناط��ق �ملحيط��ة ببحرة 
حمري��ن ذ�ت معدلت بطال��ة عالية، بال�ضاف��ة �ىل �ن ن�ضبة �لفقر 
مرتفع��ة للغاي��ة". و��ضار �لنعيم��ي �ىل �ن "مل��ف �ل�ضتثمار ب�ضكل 
ع��ام �ضبه متوقف يف دياىل، لن �لج��و�ء �لمنية �ثرت فيه ب�ضكل 
كب��ر خا�ضة يف �ل�ضهر �ملا�ضية"، لفتًا �لنظر �ىل �ن "تو�فر بيئة 
م�ضتق��رة عامل ��ضا�ض��ي يف تعزيز �مللف �ل�ضتثم��اري بكل �نو�عه 
ومن��ه �ل�ضياح��ي". م��ن جانبه ق��ال �خلبر �لقت�ض��ادي يف دياىل 
عل��و�ن �لربيع��ي �ن "منطقة حمري��ن �خطر منطق��ة يف �ملحافظة، 
وتطل��ق عليه��ا م�ضطلح��ات لغوي��ة عدي��دة منه��ا �ر���ص �ملوت �و 
قنده��ار، وه��ذ� �مر فيه �لكث��ر من �ل�ضحة ب�ضب��ب وجود جماعات 
�لعنف، مت�ضائال كيف تكون هناك �ضياحة يف �ر�ص ت�ضكنها غربان 
�ل���رس". و��ض��اف �ن "�ي منطقة ل يوج��د فيها �م��ن م�ضتقر ب�ضكل 
يطمئ��ن �لقل��وب، لن يكون فيها �ي م���رسوع ��ضتثماري خا�ضة يف 
�مللف �ل�ضياحي"، لفت��ًا �لنظر �ىل �ن "بحرة حمرين لو ��ضُتثمرت 
لكان��ت قبلة لل�ضياح من مناطق �لبالد كافة ". يف حن �كد م�ضدر 
�مني مطلع يف حمافظة دياىل "وجود حو��ضن جلماعات مت�ضددة 
ق��رب بحرة حمرين، وهي ت�ضتغل �لم��ر ل�ضاحلها بو�ضفها عائقًا 
طبيعي��ًا �م��ام �ي هجمات �و عملي��ات ��ضتباقية للق��وى �لمنية". 
وتاب��ع �ن "بحرة حمرين كبرة �مل�ضاحة وهي ت�ضم خزينًا مائيًا 
يف��وق �مللياري م��رت مكعب، ما يظهر حجمها �لذي ل ميكن حماية 
�ضفافه��ا كافة �إل من خالل �إنهاء وجود �جلماعات �مل�ضلحة، وهذ� 
يعتمد على �لطار �ل�ضتخباري وتعاون �لهايل بالدرجة �لوىل". 
و��ض��ار �مل�ض��در �ىل �ن "بح��رة حمري��ن تق��ع يف حمي��ط �ضل�ضل��ة 

مرت�بطة من تالل حمرين تربط ثالث حمافظات هي ) دياىل-
كرك��وك- �ضالح �لدين(، م��ا دفع �لعديد من 

�ىل  �مل�ضلح��ة  �جلماع��ات 

�ل�رسي��ة  �وكاره  تنظي��م  خ��الل  م��ن  موقعه��ا  م��ن  �ل�ضتف��ادة 
ومع�ضكر�ته". وقال �ضائد ��ضماك يف بحرة حمرين �ضالح �لكروي 
�ن "�لبح��رة ل تقت�رس �هميتها على �نها خزين مائي �و لها �ضمة 
�ملناط��ق �ل�ضياحية، ب��ل  متثل م�ضدر�ً مهمًا لل��رثوة �ل�ضمكية �لتي 
توؤم��ن م�ض��در رزق ع���رس�ت �ل���رس منذ �ضن��ن طويل��ة"، مبينا �ن 
"عملي��ات �ل�ضي��د مل تعد كما كانت يف �ل�ضاب��ق ب�ضبب �ملخاوف 
�لمني��ة ووجود ما ي�ضمى ق��و�رب �ملوت �لتي جتلب �مل�ضلحن من 
تنظيم��ات خمتلفة و�لذين ل يتهاون يف قت��ل �ي مو�طن يف حالة 
�ل�ض��ك ب��ه". وبن �لك��روي �ن "�لعدي��د من ��ضدقائه هج��رو� مهنة 
�ضيد �ل�ضماك خوفا من حر�ب �جلماعات �مل�ضلحة �لتي تن�ضط بن 
�حلن و�لخر يف حميط �لبحرة، من �جل �لت�ضبب يف زعزعة �لمن 
و��ضتقر�ر"، لفتًا �لنظر �ىل �ن "�ضائدي �ل�ضماك �نا�ص ب�ضطاء لكن 
�ل�رس يعم وفق �ملثل �ل�ضعبي". من جهته قال مدير ناحية �ل�ضعدية 
�لتي تقع بحرة حمرين �ضم��ن حدودها �لد�رية �حمد �لزركو�ضي 
يف حدي��ث �ضحف��ي �ن "�ل�ضنو�ت �ملا�ضية حمل��ت �ماًل كثرة من 
ناحي��ة �ل�ضتفادة م��ن جمالية �لبحرة يف �لط��ار �ل�ضياحي، لكن 
�لم��ر بق��ي حي��ز �حلديث م��ن دون �ن ي��ربز �ي تنفيذ عل��ى �ر�ص 
�لو�ق��ع و�ل�ضبب ه��و �لمن". و��ضاف �لزركو�ض��ي �ن "دياىل تتميز 
باحتو�ئه��ا على مناط��ق �ضياحية عديدة لكنها لال�ض��ف مل ُت�ضتغل 
ل�ضب��اب كث��رة ولع��ل يف مقدمتها حال��ة عدم �ل�ضتق��ر�ر �لمني 
�لت��ي ميزت �ل�ضنو�ت �ملا�ضية"، م�ض��ر�  �ىل �ن "��ضتغالل �لبحرة 
ميكن �ن يكون له مردود �يجابي يف ملف ت�ضغيل �لعاطلن وتقليل 
مع��دلت �لفقر". وتعد بحرة حمري��ن �خلزين �ملائي �ل�ضرت�تيجي 
ملحافظ��ة دياىل وت�ضتوعب مايزيد عل��ى ملياري مرت مكعب وهي 

تغ��ذي �كرث من 60% م��ن مناطق �ملحافظ��ة وتتميز باجو�ئها 
�ملناخي��ة �جليدة وذ�ت م�ضحة جمالية مميزة 

خا�ضة يف وقت �لربيع".
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�ل���رسق  يف  �لأ�ضه��م  �أ�ض��و�ق  مني��ت 
�لأو�ض��ط �لأك��رث تعر�ض��ا لل�ضنادي��ق 
خط��ا  متتبع��ة  بخ�ضائ��ر،  �لأجنبي��ة 
�لبور�ض��ات �لعاملية حي��ث ت�رسرت 
�ملا�ض��ي  �لأ�ضب��وع  يف  �ملعنوي��ات 
بفعل تنامي �لتوت��ر�ت بن �لوليات 
�ملتح��دة وكوريا �ل�ضمالي��ة. و�ضجلت 
يف  �أد�ء  �أ�ض��و�أ  �مل�رسي��ة  �لبور�ض��ة 
�ملنطقة مع تر�جع موؤ�رسها �لرئي�ضي 
1.4 يف �ملئ��ة. و�ضجلت �لأ�ضهم �لتي 
تتد�وله��ا غالبا �ل�ضنادي��ق �لأجنبية 
عل��ى وج��ه �خل�ضو���ص �أد�ء �ضعيف��ا 
مع هب��وط �ضه��م �ملجموع��ة �ملالية 
بينم��ا  �ملئ��ة  يف   5.8 هرمي���ص 
�نخف���ص �ضهم �لبنك �لتجاري �لدويل 

1.4 يف �ملئة.

مع  �خل��ام  �لنفط  �أ�ضعار  �نخف�ضت 
ت��ب��اط��وؤ من��و �أن�����ض��ط��ة �ل��ت��ك��ري��ر يف 
�خلام  برنت  مزيج  ف�ضجل  �ل�ضن، 
بانخفا�ص  للربميل  دولر   51.92
�ملئة  يف   0.4 يو�زي  ما  �ضنتا   18

عن �ضعر �لإغالق �ل�ضابق.
وتر�جع خام غرب تك�ضا�ص �لو�ضيط 
�ملئة  يف   0.3 يعادل  ما  �ضنتا   12

�إىل 48.70 دولر للربميل.

وز�رة  �أعلنتها  ب��ي��ان��ات  ظ��ه��رت 
�أن عجز �مليز�نية  �ل�ضعودية  �ملالية 
�لثاين  �لربع  يف  تقل�ص  �ململكة  يف 
�ملدة  عن  �خلم�ص  مبقد�ر  �لعام  من 
بف�ضل  �ملا�ضي  �لعام  من  �ملماثلة 
�رت���ف���اع م��ت��و���ض��ط يف �لإي�����ر�د�ت 
نتيجة زيادة �أ�ضعار �لنفط. و�أظهرت 
 46.5 �إىل  �لعجز  تر�جع  �لبيانات 
دولر(  مليار   12.4( ري��ال  مليار 
يف �ملدة من �بريل ني�ضان �إىل يونيو 
 58.4 نحو  م��ع  مقارنة  ح��زي��ر�ن 
�لعجز  وكان  عام.  قبل  ريال  مليار 
ز�د �إىل 26.2 مليار ريال يف �لربع 

�لأول من �لعام �حلايل.

بحيرة حمرين في ديالى.. فرصة استثمارية ضائعة 

العراق يكتفي ذاتيًا من التمور واألجنبية تستورد بطريقة غير قانونية

اأكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة 
مهدي �سمد القي�سي، ان التمور 

الإيرانية والأجنبية يجري 
ا�ستريادها بطريقة غري قانونية 

وغري ر�سمية، م�سريا اإىل ان 
العراق ي�سهد حالة اكتفاء ذاتي 

من حم�سول التمور، ولي�س 
بحاجة ل�سترياده.

وقال �سمد، يف حديث �سحفي 
ان "التمور الأجنبية والإيرانية 

التي تباع حاليا يف ال�سواق 
العراقية، دخلت اإىل البالد 

بطريقة غري قانونية"، مبينا 
ان "ال�سركة العامة للمعار�س 

العراقية التابعة لوزارة التجارة، 
وهي املتخ�س�سة مبنح اإجازات 
ال�سترياد للتجار، ل تعطي اأي 

اإجازة لأي تاجر ينوي ا�ستجالب 
التمور الأجنبية، نظرا لوجود 

اكتفاء ذاتي".

بغداد - الجورنال

 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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


