
يرى خرباء متخ�ص�ص��ون بال�صاأن االقت�ص��ادي ان تطور القطاع 
الزراع��ي يرتب��ط مب��دى دع��م الدول��ة ل��ه والتع��اون الوثيق بني 

القطاعني العام واخلا�ص بهذا املجال.
وتق��ول اخلب��رة االقت�ص��ادية الدكت��ورة اك��رام عب��د العزيز ان 
القط��اع الزراع��ي يف العراق يعد م��ن الركائز املهم��ة واحليوية 
يف البناء االقت�ص��ادي املحلي كونه يوف��ر الغذاء وفر�ص العمل 
وامل��واد االولية لل�صناعات )املحا�صيل اال�صرتاتيجية(، م�صيفة 
ان��ه ميتل��ك مقوم��ات النج��اح املتمثل��ة يف )الق��درات الب�رشية 
واخل��ربات الالزم��ة واالمكان��ات املالي��ة الكب��رة واالرا�ص��ي 
ال�صاحل��ة للزراع��ة( اإال ان ه��ذا القط��اع عج��ز ع��ن �ص��د الفجوة 

احلا�صلة يف حتقيق االكتفاء الذاتي من املنتجات الزراعية. 
وتك�ص��ف عب��د العزي��ز بت�رشي��ح ورد اجلورنال ع��ن ان اجمايل 
م�صاح��ة االرا�ص��ي ال�صاحل��ة للزراعة يف العراق تق��در ب� 44.4 
ملي��ون دومن وت�ص��كل ن�صب��ة 26 باملئ��ة م��ن اجم��ايل امل�صاحة 
الكلية الأرا�صي العراق، م�صرة اىل ان االرا�صي ال�صاحلة للزراعة 
املروي��ة منها 22 ملي��ون دومن اي ن�صبة 50 باملئة من جمموع 

االرا�صي ال�صاحلة للزراعة.
عب��د العزيز قالت: ان القطاع الزراعي ما زال قا�رشا يف م�صتوى 
االنت��اج وااليفاء بالطل��ب املحلي للمنتج��ات الزراعية وحتقيق 
االكتف��اء الذات��ي اذ ان الطل��ب املتزايد على املنتج��ات الزراعية 
م��ع حمدودية العر�ص جعل العراق يواجه م�صكلة غذائية زراعية 
تفاقم��ت خالل ال�صنوات االخرة قادته نحو اال�صتراد، ما يكلف 
االقت�ص��اد مبالغ كب��رة بالعمالت ال�صعبة، وم��ن ثم يكون هذا 

القطاع عائقا لعملية التنمية ب�صبب عدم االهتمام 
بهذا القطاع بال�صكل املطلوب.

ت�صي��ف  و

اخلبرة عبد العزيز اأننا نرى ان تنميته ت�صتلزم وجود املدخرات 
الت��ي توج��ه لال�صتثم��ار يف ه��ذا القط��اع، وان االدخ��ار يتطلب 
حتقي��ق م�صت��وى م��ن الدخل يف��وق م�صت��وى اال�صته��الك ب�صقيه 
العام واخلا�ص ف�صال عن االلتزامات الدولية، لذا البد للدولة من 
م�صارك��ة القطاع اخلا�ص يف القي��ام با�صت�صالح االرا�صي و�صق 

االأنهر والتو�صع يف الت�صنيع الزراعي.
عب��د العزيز ركزت على ���رشورة االهتمام باإدارة املياه لترتافق 
م��ع امل�صت��وى التكنولوجي وتاأث��ره البالغ يف احل��د من تراجع 
ح�صيل��ة االنت��اج الزراع��ي، مبين��ة اهمية ع��دم اعتم��اد الطرق 
الزراعي��ة التقليدي��ة القدمي��ة، موؤكدة ���رشورة تواف��ق القوانني 
كقوان��ني االرا�ص��ي وحتدي��دا قوان��ني امللكية وقان��ون رقم 77 
وقانون التاج��ر ، ومراعاة ا�صعار الوق��ود والنقل وانعكا�صاتها 

على ا�صعار املحا�صيل الزراعية.
بدوره اكد اخلبر الزراعي ناظم العلوي ان احلاجة اىل االهتمام 
بالرثوة احليواني��ة وتنميتها كونها ترتبط بهذا القطاع وحتتاج 
اىل توجيه حكومي وا�صتثمار خا�ص ، وتبني اخلبرة عبد العزيز 
ان ه��ذا القطاع احليوي يوفر الغذاء وي�صتوعب حاجة 30 باملئة 
من ال�صكان وي�صغل اكرث من 23 باملئة من القوى العاملة ويرفد 

الكثر من املدخالت النباتية واحليوانية للقطاع ال�صناعي.
وا�ص��اف ان دع��م القط��اع الزراعي وتنميت��ه م�صوؤولي��ة وطنية 

بحاج��ة اىل اعادة النظر يف كل تفا�صيلها وحتجيم اخللل 
يف حماولة انهائها 

وا�صار اىل �رشورة التوجه 
نح��و 

رف��ع انتاجي��ة ال��دومن الزراعي عرب توف��ر م�صتلزم��ات حت�صني 
االنتاجية بالتكنولوجيا املتقدمة و توفر اال�صمدة وم�صتلزمات 
تفعي��ل عوامل النج��اح ، كما ان ت�صجيع دخ��ول القطاع اخلا�ص 
واال�صتثم��ار االجنب��ي مفاتي��ح جن��اح قط��اع الزراعة م��ا يتيح 
اقامة البي��وت الزجاجية والبال�صتيكية للزراعة املحمية وتوفر 
التكنلوجي��ا وتوف��ر االدارة احل�صنة لالأرا�ص��ي الزراعية وتوفر 
املي��اه وتنظيم ال��ري ا�صافة اىل اع��ادة النظر بهي��كل ا�صتخدام 

االرا�صي الزراعية واالهتمام بها.
وتوؤك��د اح�صائي��ات ان ن�صب��ة 75 باملئة م��ن االرا�صي املروية 
تع��اين امللوحة لذا جند ان الت�صح��ر وامللوحة والظروف اجلوية 
واملن��اخ كلها تلع��ب دورا هاما على تراج��ع الواقع الزراعي يف 
ظل ع��دم وج��ود روؤى وا�صرتاتيجية وا�صحة للمي��اه وحمدودية 
احل�صول على تنوع املوارد املائية وكل ذلك يرتافق مع ا�صتمرار 
النه��ج التقلي��دي للمزارع��ني باعتماد الري ال�صيح��ي ،ف�صال عن 
�صيا�ص��ة االغ��راق ال�صلعي وع��دم و�صع حمددات ل��ه. لذا بات من 
ال�رشوري التفكر با�صت�ص��الح االرا�صي وحت�صني واقعها ورفع 

انتاجيته��ا ع��رب اال�صتعان��ة باخل��ربات املحلي��ة 
واالجنبية.
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االأوروبي��ة  االأ�صه��م  موؤ���رشات  اأنه��ت 
تعام��الت الي��وم اجلمع��ة عل��ى تراج��ع 
جماع��ي، متاأثرة بت�صويت الربيطانيني 
ل�صال��ح اخلروج من االحت��اد االأوروبي.
الربيط��اين  فوت�ص��ي  موؤ���رش  و�صج��ل 
خا���رشا   ،3.15% بن�صب��ة  تراجع��ا 
مل�صت��وى  لي�ص��ل  نقط��ة،   199.41
ال���6138.69 نقط��ة. وانخف�ص موؤ�رش 
كاك الفرن�ص��ي بن�صب��ة %8.04 لي�ص��ل 
مل�صتوى ال���4106.73 نقطة، مرتاجعًا 

359.17 نقطة.

هوت موؤ�رشات اأ�ص��واق املال حول 
العامل اأم�ص، اإذ مل تكن تتوقع خروج 
بريطانيا م��ن االحت��اد االأوروبي، 
»بلومب��رغ«  وكالت��ا  وق��درت 
و«رويرتز« حج��م خ�صائر اخل�صائر 
حول الع��امل بنحو تريليوين دوالر. 
فيما تراجع اجلنيه اال�صرتليني اإىل 
اأدنى م�صتوى له منذ العام 1985، 
كما تاأثر اليورو �صلبًا قبل ا�صتعادة 
بع�ص خ�صائره الحقًا )1.23 يورو 
مقابل اال�صرتلين��ي(. وبعد خ�صائر 
ج�صيم��ة لبور�ص��ة لن��دن �صباحًا، 
اأغلق موؤ�رش »فاينن�صال تاميز« عند 
 171 نح��و  6161.35 مرتاجع��ًا 
نقط��ة. وفتحت االأ�صه��م االأمركية 
عل��ى هب��وط ح��اد. و�صجل��ت وول 
�صرتي��ت تراجع��ًا عند ب��دء التداول 
عليه��ا  ت�صتح��وذ  ان  غ��ر  م��ن 
حال��ة هل��ع كالت��ي �صيط��رت على 

البور�صات االوروبية واال�صيوية

ته��اوت اأ�صعار اجلني��ه االإ�صرتليني 
اأدن��ى  �ص��وب  تعام��الت  يف 
اأم��ام  عام��ا   31 يف  م�صتوياته��ا 
�صل��ة م��ن العم��الت بع��د اأن اختار 
االحت��اد  مغ��ادرة  الربيطاني��ون 
االأوروبي. وبحل��ول ال�صاعة 8:37 
بتوقيت جرينت���ص، تراجعت اأ�صعار 
العمل��ة الربيطاني��ة اأم��ام ال��دوالر 
م�صت��وى1.3304  اإىل   10%
من��ذ  م�صتويات��ه  اأدن��ى  م�صج��ال 

�صبتمرب 1985 .

)لجورنال(: الزراعة تتطور بفضل الشراكة بين  خبراء لـ
القطاعين العام والخاص ودعم الدولة 

)الجورنال( تابعت تفاصيلها ..

مجلس االعمال الوطني العراقي يضع الية السترداد المقاولين لحقوقهم

وج��رى خ��الل الور�صة ا�صتعرا�ص م��ا تو�صلت اليه 
اللجنة م��ن ان ال�صندات تغطي 40 من امل�صتحقات 
واجب��ة الدفع وبفائدة 5 �صنوي��ًا وت�صتحق ال�رشف 
بع��د 3�صن��وات ولي�ص �صنت��ني، ومت توف��ر ال�صيولة 
يف م�ص��ارف الرافدين والر�صي��د والتجارة لت�صييل 
م�صتحق��ات  م��ن   40 وبواق��ع  ال�صن��دات  جمي��ع 
ك��م  يرغ��ب،  م��ن  جلمي��ع  بالت�ص��اوي  املقاول��ني 
مت ت�صكي��ل جلن��ة م��ن اخل��رباء لتقيي��م امل�صاري��ع 
اال�صرتاتيجي��ة وح�ص��ب احلاجة لها م��ن التي ن�صب 
اجنازه��ا عالية ل���رشف 100 من م�صتحقاتها مع 

اأخذ التعهدات االزمة الإكمالها.
م��ن  ال60  باق��ي  ب��ان  اللجن��ة  او�صح��ت  كم��ا 
امل�صتحقات �صيتم دفعها بعد اكمال ديوان الرقابة 
املالية تدقيق ه��ذه امل�صاريع ح�صب طلب �صندوق 
النق��د ال��دويل وان التدقي��ق قد اكتم��ل بحدود 87 
حل��د االن. وق��د الق��ى ال�صي��د داود عبد زاي��ر رئي�ص 
جمل���ص االعمال الوطني العراقي كلمة عر�ص فيها 
ه��ذه امل�صكلة و�صلط ال�صوء عل��ى مظلومية االخوة 
املقاول��ني ومعاناته��م وتاأث��ر ذل��ك عل��ى جميع 
�رشكات املقاوالت مطالبًا احلكومة واللجنة وبقوة 
للرج��وع اىل ن�صبة ال���رشف ال50 من امل�صتحقات 
مت�صائ��اًل احلكوم��ة هل ه��ي مكافئة م��ن احلكومة 
لهذه ال�رشكات التي �صاهمت يف عملية بناء العراق 
؟ ان تتعر���ص له��ذه اخل�صائ��ر اجل�صيم��ة واالفال�ص 
يف بع���ص االحيان وكيف �صتبن��ى الثقة م�صتقباًل؟ 
والق��ى املهند���ص عم��اد ماجد نعم��ه رئي�ص جتمع 
مقاول��ني مي�صان مطالب��ًا احل�ص��ور باالبتعاد عن 
املجام��الت ومناق�صة معان��اة املقاولني بواقعية 
الن م�صكلته��م ق��د ارتق��ت اىل الكارث��ة االن�صاني��ة 
لتداعياته��ا االجتماعي��ة والع�صائري��ة الت��ي يدفع 
املق��اول ثمنه��ا يومي��ًا وخماطب��ًا اللجن��ة نحم��ل 
احلكوم��ة ونحملكم اللجن��ة امل�صوؤولية الكاملة عن 
اأي اأذى يتعر���ص ل��ه املقاول��ني وعوائله��م نتيجة 
تاأخ��ر ال���رشف، كما طال��ب اللجن��ة باالإجابة عن 
اال�صئلة التالية:- ماهي االلية التي �صوف ت�رشف 

به��ا ال�صندات وكي��ف يقوم املق��اول بتحويلها اىل 
�صيوله..مت��ى يب��داأ �رشف ال�صن��دات وماهو ال�صقف 
الزمن��ي. وق��د ق��ام وزي��ر التخطي��ط بطل��ب جواب 
وا�صح م��ن اللجنة عن هذه اال�صئل��ة والتي ت�صدى 
لالإجاب��ة عنه��ا ال�صيد وكي��ل وزير املالي��ة فا�صل 
عب��د النب��ي حي��ث ق��ال:-  1.االآلي��ة �صتك��ون كما 
يل��ي بعد و�ص��ول قوائ��م اال�صتحقاق��ات اىل وزارة 
التخطي��ط تدق��ق وترف��ع اىل وزارة املالي��ة الت��ي 
�صتق��وم باإر�صال كتاب ���رشف اىل البنك املركزي 
ال��ذي �صي�رشف �صندات للمق��اول باإمكانه الذهاب 
اىل اي من م�صارف الر�صيد اأو الرافدين اأو التجارة 
لتحويلها اىل �صيولة مبا���رشة. و�صيتم ار�صال كتب 
ال���رشف ل��كل جه��ة حمافظ��ة اأو وزارة. ال��خ حال 

و�صولها.
2.�صتقوم وزارة املالية ببدء ار�صال كتب ال�رشف 

اىل البنك املرك��زي الأول وجبة قوائم مت ا�صتالمها 
فعاًل م��ن وزارة التخطي��ط قبل عيد الفط��ر ان �صاء 

اهلل.
كم��ا �صيق��وم ال�صيد وزي��ر التخطيط برف��ع تو�صية 
اىل رئا�صة ال��وزراء الإ�صدار تعمي��م ملزم اىل كافة 
اجله��ات التعاقدي��ة الإعط��اء �صق��ف زمن��ي حم��دد 
لتزوي��د قوائم امل�صتحق��ات وبخالفه تتحمل اجلهة 

التعاقدية كافة التبعات القانونية واالإدارية.
وقد تق��دم املهند�ص عبد اهلل عويز اجلبوري باثارة 
ت�صاوؤل يف حالة عدم ار�صال جميع ال�صلف من قبل 
ال��وزارات اىل وزارة التخطيط؟ كما اأو�صح الدكتور 
�صلم��ان اجلميلي وزير التخطيط ب��اأن جهة التعاقد 
تتحم��ل التبع��ات القانونية وم�صاءل��ة النزاهة يف 
حال��ة ع��دم رف��ع امل�صتحق��ات واجب��ة الدف��ع الأي 

مقاول.

وتقدم ال�صي��د خالد العبيدي واث��ار مو�صوع براءة 
الذمة من الهيئ��ة العامة لل�رشائب حيث ان الهيئة 
ت�ص��رتط حتويل مبلغ ال�رشيب��ة كامال حتى ت�صدر 
ب��راءة الذمة وقد اجاب ال�صيد وكي��ل وزارة املالية 
بانه��ا �صت�صدر اعمام ملنحهم ب��راءة الذمة ب�رشط 
ان تك��ون مبالغ ال�رشيبة دينا على الوزارات حلني 

توفر ال�صيولة.
وق��د طال��ب ال�صي��د داود عب��د زاي��ر ان تدخ��ل هذه 
ال�صن��دات م��زاد العمل��ة يف ح��ال ك��ون املق��اول 
مطل��وب م�صتحقات بالدوالر ل��دى امل�صارف لفتح 
اعتم��اد لنف���ص غر���ص امل���رشوع وقد وع��د نائب 
املحاف��ظ بعر���ص املو�ص��وع على حماف��ظ البنك 
املركزي م��ن مبداأ خذ ثم طالب واعترب ما جاء يف 
ه��ذه الور�صة خطوة على الطريق ال�صتح�صال كافة 

حقوق �رشيحة املقاولني.

عقد جمل�س االعمال 
الوطني العراقي 

اأم�س، ور�شة عمل 
يف وزارة التخطيط 
مع اللجنة اخلا�شة 
بو�شع األية �شرف 

م�شتحقات املقاولني 
عن طريق ال�شندات 
احلكومية بح�شور 

وزير التخطيط الدكتور 
�شلمان اجلميلي.

يغداد ــ خاص

خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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
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حركة 
الطائرات

FZ211 IA474IRN 3429IA23 MHK130 IA474ABY368IA164 IRA3415 ME322FZ215QR445 IA237 IA904IA443PGT870
دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم


