
  توقعت وز�رة �لتخطيط، �أن يبلغ قدر �لإنتاج ملح�صول �حلنطة �إىل 
)2881( �ألف طن للمو�ص��م �ل�صتوي �ملقبل 2016 باإرتفاع قدرت 
ن�ص��بته )%9( عن �لإنتاج �لفعلي للمو�ص��م �ملا�ص��ي للمحافظات 
�مل�ص��مولة حيث ق��در )2645( �ألف طن. وقال �ملتحدث �لر�ص��مي 
ل��وز�رة �لتخطي��ط عب��د �لزه��رة �لهن��د�وي يف بي��ان �أن �جله��از 
�ملركزي لالأح�ص��اء �أ�ص��در تقرير� توقع خالله �أن يبلغ حم�ص��ول 
�حلنطة )2881( �ألف طن للمو�صم �ل�صتوي 2016 باإرتفاع قدرت 
ن�ص��بته )%89( عن �لإنتاج �لفعلي للمو�صم �ملا�صي للمحافظات 

�مل�صمولة حيث قدر )2645( �ألف طن.
وبني �إن" قدر �لإنتاج �ملتوقع للمناطق �ملروية لها )2746( �ألف 
طن بن�صبة )%95.3( من �ملجموع، وقدر �إنتاج �ملناطق �لدميية 
)135( �ألف طن بن�صبة )%4.7( من �ملجموع ، وك�صف �لهند�وي 
�ن �عل��ى �نت��اج من �ملتوقع حتقيقه هو يف حمافظة و��ص��ط حيث 
قدر )541( �ألف طن بن�ص��بة )18.8( من جمموع �لإنتاج و�إن �أقل 
�إنتاج متوقع حتقيقه يف حمافظة كربالء حيث قدر )32( �ألف طن 
بن�ص��بة )1.1( من �ملجموع". و�أكد على" �ص��د�رة حمافظة و��صط 
�نت��اج حم�ص��ويل �حلنطة و�ل�ص��عري من حيث �مل�ص��احة �ملزروعة 
باحلنطة تليها حمافظتي دي��اىل وكركوك، وحمافظتي �لديو�نية 
ومي�ص��ان م��ن حي��ث �مل�ص��احة �ملزروعة بال�ص��عري"، مبين��ا" �أما 
فيم��ا يتعلق بالإنتاج فاأن حمافظة و��ص��ط حتت��ل �ملرتبة �لأوىل 
وتليها دياىل يف �إنتاج �حلنطة وحمافظتي �لديو�نية ومي�صان يف 
�إنتاج �ل�ص��عري على �لتو�يل". و�أ�ص��ار �إىل �أنه" مل يتم �ص��مول معظم 
�مل�ص��احات �ملزروعة دمييًا ب�صبب �صوء �لو�صاع �لمنية يف تلك 
�ملحافظات و�ص��ملت معظم �لأر��ص��ي �ملزروعة يف و�صط وجنوب 

�لعر�ق �لتي تعتمد على �ل�ص��قي"، م�صتدركا �إن" �إجمايل 
للمحافظ��ات  �ملزروع��ة  �مل�ص��احة 

مبح�صول  �مل�ص��مولة 

�حلنط��ة ق��درت ب���)3901( �أل��ف دومن للمو�ص��م �ل�ص��توي 2016 
بانخفا���ض مقد�ره )%6( عما كانت عليه يف �ملو�ص��م �ملا�ص��ي 
حيث قدرت )4147( �ألف دومن، يف حني قدرت �مل�صاحة �ملزروعة 
يف �ملناط��ق �ملروية لها )3618( �ألف دومن بن�ص��بة )92.7( من 
جمم��وع �مل�ص��احة". وتابع �لبي��ان" حيث حتتل حمافظة و��ص��ط 
�ل�ص��د�رة من حيث �مل�ص��احة �ملزروعة باحلنطة تليها حمافظتي 
كرك��وك ودياىل، وقدرت �مل�ص��احة �ملزروعة يف �ملناطق �لدميية 
له��ا)282( �أل��ف دومن بن�ص��بة )%7.2( م��ن �ملجم��وع، يف حني 
قدرت �مل�صاحة �ملتوقع ح�صادها لهذ� �ملو�صم )3895( �ألف دومن 
بن�ص��بة )%99.8( من �أجمايل �مل�ص��احة �ملزروعة باملح�صول". 
ولفت �إىل �أن" �لنتائج �أ�صارت �إىل �أن متو�صط غل�ة �لدون�م �ملت�وقع 
للم�ص��احة �ملزروع��ة له��ذ� �ل�مو�ص��م م���ن حم�ص��ول �حلنط��ة قدر 
ب�)738.6( كغم بارتفاع قدرت ن�ص��بت�ه )%15.8( عن متو�ص��ط 
غل��ة �لدومن �لفعلي للمو�ص��م �ملا�ص��ي حي��ث كان )637.9( كغم، 
يف ح��ني قدر متو�ص��ط غلة �ل��دومن �ملتوقع يف �لأر��ص��ي �ملروية 
)759.1( كغ��م، ويف �لأر��ص��ي �لدميي��ة قدر متو�ص��ط غلة �لدومن 
�ملتوق��ع )476.7( كغ��م، �إذ �حتل��ت حمافظة بابل �ل�ص��د�رة من 
حي��ث متو�ص��ط �لغلة �ملتوقع لل��دومن حيث ق��در )923.8( كغم". 
وز�د �أن" حم�ص��ول �ل�ص��عري ق��در �لإنتاج �ملتوقع ل��ه )300( �ألف 
طن للمو�صم �ل�ص��توي 2016 بانخفا�ض قدرت ن�صبت���ه )9.1%( 
عن �لإنتاج �لفعلي للمو�ص��م �ملا�صي للمحافظات �مل�صمولة حيث 
كان )330( �أل��ف ط��ن ، يف حني ق��در �لإنتاج �ملتوق��ع للمناطق 

�ملروي��ة لها )279.0( �ألف طن بن�ص��بة )%93.0( من 
�ملجم��وع، و�إنت��اج �ملناط��ق �لدميية 

�ملتوق��ع له��ا )21( 

�أل��ف ط��ن بن�ص��بة )%7.0( من �ملجم��وع ، �إذ �إن �أعل��ى �إنتاج من 
�ملتوق��ع حتقق��ه ه��و يف حمافظ��ة �لقاد�ص��ية حيث ق��در )90.3( 
�أل��ف ط��ن بن�ص��بة )%30.1( م��ن �إنت��اج �لع��ر�ق و�إن �أق��ل �إنتاج 
متوق��ع حتقيقه ه��و يف �لب�رصة حيث قدر )1.5( �ألف طن بن�ص��بة 
)%0.5( من �إنتاج �لعر�ق". وذكر �أن" �إجمايل �مل�صاحة �ملزروعة 
للمحافظات �مل�ص��مولة مبح�صول �ل�صعري قدر بحو�يل )716( �ألف 
دومن للمو�صم �ل�صتوي 2016 باإنخفا�ض قدرت ن�صبته )28.6%( 
عم��ا كانت عليه يف �ملو�ص��م �ملا�ص��ي حيث بلغ��ت )1003( �ألف 
دومن، يف ح��ني ق��درت �مل�ص��احة �ملزروعة يف �ملناط��ق �ملروية 
)655( �أل��ف دومن بن�ص��بة )%91.5( م��ن �ملجم��وع ، وق��درت 
�مل�ص��احة �ملزروع��ة يف �ملناطق �لدميية )61( �ألف دومن بن�ص��بة 
)%8.5( م��ن جمموع �مل�ص��احة �ملزروع��ة يف �لع��ر�ق �إذ �حتلت 
حمافظة �لديو�نية �ل�ص��د�رة يف �مل�ص��احة �ملزروعة باملح�ص��ول 
)176( �أل��ف دومن ، يف حني قدرت �مل�ص��احة �ملتوقع ح�ص��ادها 
له��ذ� �ملو�ص��م )703( �أل��ف دومن بن�ص��بة )%98.2( م��ن �إجمايل 
�مل�ص��احة �ملزروعة باملح�ص��ول". ويب�رص مو�ص��م �حل�صاد �حلايل 
للحنطة و�ل�ص��عري �إنتاج وفري مع تاأكي��د�ت وز�رة �لتجارة على �أن 
�لكميات �مل�ص��تلمة يف �ملر�كز �لت�ص��ويقية حلد �لآن ت�صجل �أرقاما 

جي��دة، ويب��دي فالح��ون يف و��ص��ط ومي�ص��ان ودياىل 
�رتياحهم من ح�ص��اد وف��ري للحنطة 

و�ل�صعري �ملو�صم. 
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�أ�ص��تقر �ص��عر �لذه��ب �لعر�قي من 
عيار 21 لليوم �لثالث عند 217 

�لف دينار للمثقال �لو�حد.
وبل��غ �ص��عر �لذه��ب �لعر�ق��ي من 
�لف��ا   217 �لي��وم،   21 عي��ار 
و410 دنان��ري عر�قية ، فيما بلغ 

بالم�ض نف�ض �ل�صعر.

حققت جمموعة �لبنك �لعربي �أرباحًا 
�صافية بعد �ل�رص�ئب و�ملخ�ص�صات 
بلغ��ت 424.9 ملي��ون دولر للفرتة 
 2016 يوني��و   30 يف  �ملنتهي��ة 
مقارنة ب��� 422.9 مليون دولر يف 
�لفرتة �ملقابلة لعام 2015، وجاءت 
هذه �لأرباح لتوؤك��د قدرة �لبنك على 
�ل�ص��تمر�ر بتحقي��ق نتائ��ج �إيجابية 
يف كل �لظ��روف م��ع �ملحافظة على 

جودة �أ�صوله.
 24.2 وبلغت �لت�صهيالت �لئتمانية 
مليار دولر، يف حني ��صتقرت ود�ئع 
34.8 ملي��ار دولر،  �لعم��الء عل��ى 
�أ�ص��عار  �لتغ��ري يف  �أث��ر  وبا�ص��تثناء 
�ل�رصف، �أظهرت حمفظة �لت�صهيالت 
�لئتماني��ة وود�ئع �لعم��الء �رتفاعًا 
بن�ص��بة %3 لكل منهم��ا مقارنة مع 

�لفرتة نف�صها من �لعام �ل�صابق.

�أ�صار تقرير �ملجموعة �لأ�صبوعي �إىل �أن 
�مليز�ني��ة �ملجمعة للبنوك ل�ص��هر يونيو 
�أظه��رت زي��ادة يف �ملوج��ود�ت بنح��و 
0.8 ملي��ار ري��ال �إىل 1178.6 مليار 
ريال، و�رتف��اع �إجمايل ود�ئع �حلكومة 
و�لقط��اع �لعام بنح��و 3.7 مليار ريال 
ري���ال،  ملي��ار   199.5 م�ص��توى  �إىل 
و�نخفا���ض �إجمايل �لدين �لعام �ملحلي 
بنح��و 14.9 ملي��ار ري��ال �إىل 375.7 
مليار ري�ال. كم��ا �رتفع �ئتمان �لقطاع 
ملي��ار   421.1 م�ص��توى  �إىل  �خلا���ض 
ري�ال، و�رتفع��ت ود�ئع �لقطاع �خلا�ض 
 336.9 �إىل  ري���ال  2.7 ملي��ار  بنح��و 
ملي��ار ري���ال. و�أو�ص��ح �أن �ص��عر نف��ط 
�لأوبك قد ��ص��تقر عند م�ص��توى 42.93 
دولر، ب��دون تغ��ري يذكر عن �لأ�ص��بوع 
�ل�ص��ابق ، و�رتف��ع موؤ���رص د�و جونز يف 
حم�ص��لة �لأ�ص��بوع �ملا�ص��ي بنحو 55 
نقطة لي�صل �إىل م�صتوى 18571 نقطة. 

سيكتفي ذاتيًا بعد 5 سنوات

إنتاج الحنطة في العراق.. توقعات بوفرة اإلنتاج المحلي رغم 
الصعوبات اإلقتصادية  

التخصيصات المالية وآليات العمل توفر مناخا إلصالح االقتصاد الوطني 
اقتصــــــاديون: 

و�قرتح �لن�ص��ريي  من �جل حتقيق �هد�ف 
�ص��رت�تيجية �ل�ص��الح �رصورة تخ�صي�ض 
مبلغ من قر�ض �صندوق �لنقد �لدويل يوزع 
وفق��ا للمنح �لت��ي يقدمها �لبن��ك للحكومة  
يف كل م��رة ومل��دة ث��الث �ص��نو�ت ير�ف��ق 
ذلك توزيع �لتخ�ص��ي�ض لتمويل �لقطاعات 
وفق��ا  و�ل�ص��كان  و�لزر�عي��ة  �ل�ص��ناعية 
لالآلي��ات �و�لتعليمات �لت��ي يقرها جمل�ض 
�ل��وزر�ء بامل�ص��اركة م��ع ممثل��ي �لقط��اع 

�خلا�ض.
و��ص��ار �ىل �همية ��ص��تحد�ث هيئة م�صتقلة 
خط��ط  تنفي��ذ  تت��وىل  �خلا���ض،  للقط��اع 
�لقط��اع  �حلكوم��ة هدفه��ا دع��م وحتفي��ز 
�خلا���ض بالتن�ص��يق مع ممثلي��ه، لفتا �ىل 
���رصورة  ت�ص��كيل جمل���ض موح��د للقط��اع 
�خلا�ض ميثل جميع �لحتاد�ت و�ملنظمات 
و�ملنتديات و�مللتقيات �لقطاعية و�لعامة 
وتتوىل تل��ك �جلهات �نتخابه حتت ��رص�ف 
�ل�ص��لطة �لت�رصيعية و�لتنفيذية و�لق�صائية 
�لتوزي��ع  �خ�ص��اع عملي��ات  ع��ن   ف�ص��ال 
و�ل���رصف و�لتموي��ل للمر�قب��ة و�ملتابع��ة 
و�لتدقيق و�لتقييم بالعتماد على �رصكات 

تدقيق دولية.
تفعي��ل  ���رصورة  �ىل  �لن�ص��ريي  ون��وه 
�لحت��اد �لعام للتع��اون من خ��الل حتفيز 
وت�ص��جيع �جلمعيات �لتعاونية �ل�ص��كانية 
وقي��ام �مانة بغ��د�د و�حلكوم��ات �ملحلية 
يف �ملحافظات بتخ�ص��ي�ض �ر��ض �صكنية 
بالتن�ص��يق مع دو�ئ��ر �ل�ص��تثمار و�لقطاع 
�خلا�ض على ن يتم ت�صليم �ملو�طن مفتاحا 
ملح��دودي   �لتوزي��ع  عملي��ات  وتخ�ص��ع 
�لدخ��ل و�ص��كنة �لع�ص��و�ئيات و�لفاده من 
قر�ض �صندوق �لبنك �لدويل يف هذ �لقطاع 
على �ن تخ�صع عمليات �ل�رصف للمر�جعة 

و�ملر�قبة و�لتدقيق.
�لن�ص��ريي ق��ال: �ن قي��ام �حلكوم��ة وم��ن 

�ملائي��ة  �لزر�ع��ة و�مل��و�رد  خ��الل وز�رة 
للزر�ع��ة  �ل�ص��احلة  �لر��ص��ي  بج��رد 
�ص��منها  وم��ن  �ملحافظ��ات  جمي��ع  يف 
حمافظ��ات كرد�ص��تان وتكليف �حلكومات 
�ملحلي��ة بتاأم��ني متطلب��ات وم�ص��تلزمات 
زر�عة هذه �لر��ص��ي و��ص��تثمارها ب�ص��كل 
مبا�رص �صيعمل على ت�صغيل جميع خريجي 
�لكلي��ات و�ملعاه��د �لزر�عي��ة م��ن خ��الل 
�لتعاقد معهم �و م��ع �لقطاع �خلا�ض على 
زر�عته��ا و��ص��تثمارها وت�ص��ويق �لنت��اج 
�ملتحقق��ة  �لي��ر�د�ت  وتق�ص��يم  �لزر�ع��ي 
ب��ني �لعامل��ني و�حلكومة �ملحلي��ة وبذلك 
�ص��يتحقق هدف��ان �لول �قت�ص��ادي وه��و 
�لتح��ول �ىل �لقت�ص��اد �لنتاج��ي و�لثاين 

�جتماعي و هو ت�ص��غيل �ل�صباب �خلريجني 
وحتويلهم �ىل منتجني.

��ص��در خ��الل  �ل��وزر�ء  �ن جمل���ض  يذك��ر 
�ليام �ملا�ص��ية   قر�ر� باطالق �ل�صتمارة 
�للكرتوني��ة �خلا�ص��ة برتوي��ج وت�ص��هيل 
�لج��ر�ء�ت �حلكومي��ة بتموي��ل �مل�ص��اريع 
�ل�ص��غرية و�ملتو�ص��طة وت�ص��جيع �لعملي��ة 
و�ل�ص��ناعة  �لزر�ع��ة  يف  �لنتاجي��ة 

و�ل�صكان ودعم وحتفيز �لقطاع �خلا�ض.
و��ص��اف �ن ��ص��تثمار �ملبل��غ �ملخ�ص���ض 
من �لبنك �ملركزي �لبالغ �ص��تة تريليونات 
وخم�ص��مئة مليار دين��ار يهدف �ىل حتقيق 
خط��ة �حلكومة لع��ادة هيكلة �لقت�ص��اد 
�لقت�ص��اد  م��ن  ب��ه  و�لنتق��ال  �لعر�ق��ي 

�لريع��ي �ىل �لقت�ص��اد �لنتاج��ي و�عطاء 
�لقط��اع �خلا�ض دور� ��صا�ص��يا يف حتقيق 
ذل��ك.    وكان �لبن��ك �ملرك��زي ق��د ��ص��در  
 2016-2020 لل�ص��نو�ت  ��ص��رت�تيجيته 
�ل�ص��امل  �لتغي��ري  بالتز�م��ن م��ع دع��و�ت 
�ل�ص��ادرة ع��ن جمل���ض �ل��وزر�ء وجمل���ض 
�لن��و�ب و�لت��ي ح��ددت ور�ص��مت �لطري��ق 
لال�ص��الح وفق��ا لاله��د�ف �لرئي�ص��ة ويف 
مقدمته��ا دعم وحتقيق �ل�ص��تقر�ر �ملايل، 
تفعيل دور �لقطاع �مل�رصيف و�ملوؤ�ص�ص��ات 
�ملالية، تطوير �لبني��ة �لتنظيمية و�لهيكل 
�لتنظيم��ي ،تطوي��ر ر�أ���ض �مل��ال �لب���رصي 
�لد�خلي��ة  �لعالق��ات  وتكام��ل  وتفعي��ل 

و�خلارجية .

اكد ا�شت�شاري منتدى بغداد 
االقت�شادي �شمري عبا�س  
الن�شريي ان و�شع اآليات 

تنفيذ �شرتاتيجية البنك 
املركزي العراقي لل�شنوات 

الهادفة   2016-2020
اىل ا�شالح وتطوير القطاع 

اخلا�س تتطلب حتديد ال�شبل 
واالجراءات وتخ�شي�س 

املبالغ الالزمة لتنفيذها، على 
ان يوازي ذلك �شروع القطاع 

اخلا�س با�شالح نف�شه 
وتنظيم مفا�شل عمله وفق 

اف�شل التقانات التي ي�شهدها 
العامل.

يغداد ــ    خاص

بغداد ـ 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

طخم 

م 2

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

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


