
ت�ضه��د اال�ض��واق العراقي��ة ومراك��ز البي��ع باجلمل��ة للخ�ضار 
والفواك��ه هيمن��ة وا�ضح��ة للم�ضت��ورد على ح�ض��اب املنتوج 
املحلي، وما يلفت االنتباه وانت تدخل ال�ضوق ان �ضعر املنتج 
العراق��ي من اخل�ض��ار والفواكه مقارب لثم��ن امل�ضتورد ومع 
ذلك فاأن االقبال علي��ه �ضعيف اذا ما قورن بامل�ضتورد الذي 
ي�ضه��د حركة �رشيع��ة وقدرة �رشائية عالي��ة، وال�ضبب يف ذلك 
كم��ا يقول اغل��ب باعة الفواك��ه واخل�ضار ان��ه ياأتي خمزونًا 
ب�ض��ورة علمية ومتطورة ما يجعل الزبائن يقبلون عليه على 
عك���ض املحلي الذي يجلبه الف��اح مبا�رشة من االر�ض، على 
الرغم من اأن االجنبي ياأتي عرب املنافذ احلدودية ومل�ضافات 
طويل��ة وكذلك لف��رات زمنية يفقد خاله��ا الكثري من قيمته 
الغذائي��ة، ويك��ون طعمه باهتا اذا ما ق��ورن باملنتج املحلي 
�ض��واء كان خ�ض��ارا او فواك��ه، ال��ذي ي�ضل طازج��ا للمواطن 
وطعم��ه لذيذ وغري فاقد لقيمته الغذائية الأنه ياأتي من احلقل 

مبا�رشة اىل مركز البيع.
�ضح يف املنتج املحلي

خل��ف العكيل��ي �ضاح��ب مكت��ب للخ�ض��ار ب��ن ان �ضبب �ضح 
املنت��ج املحل��ي ع��دة ام��ور اهمه��ا ان اغل��ب املحافظ��ات 
الت��ي تعر�ض��ت لغزو ع�ضاب��ات "داع�ض" معروف��ة بانتاجها 
الزراع��ي الكب��ري، وكان��ت م�ض��دراً رئي�ض��ا يع��ود اىل لتزويد 
ال�ض��وق العراقي��ة بالفواك����ه وال��خ�ض��ار، فمث��ا ق�ض��اء بلد 
وعم��وم حمافظة �ض��اح الدين كانت املنت��ج الكبري للفواكه 
مبختل��ف انواعها، ومنطق��ة الدجي����ل تزودنا بكميات كبرية 
م��ن الطماطم والبطاطا واخليار والب�ضل ،و�ضامراء امل�ضهورة 
بزراع��ة الرقي ،وكذل��ك حمافظة الرمادي الت��ي كانت الرافد 
لل�ض��وق بالبطاط��ا والباذجن��ان والعديد م��ن الفواكه ،واالمر 
ينطب��ق على حمافظت��ي نينوى ودياىل وكذل��ك احلويجة يف 
كرك��وك كما يق��ول العكيلي، وبن ان اال�ضب��اب االخرى التي 

اأ�ضهم��ت بقل��ة االنت��اج املحل��ي هي �ض��ح املياه 
وترك اغل��ب الفاحن الرا�ضيهم 

او بيعها وحتويلها 
ىل  ا

قط��ع ارا���ض �ضكنية بعد موج��ة قلة املياه الت��ي تعر�ض لها 
البلد،وق��د اأ�ضه��م ارتف��اع اج��ور النقل برف��ع ا�ضع��ار الفواكه 
واخل�ض��ار املحلي��ة ،التي تف��وق امل�ضتورد بالقيم��ة الغذائية 
لو�ضولها من الفاح اىل ال�ضوق مبا�رشة،على عك�ض امل�ضتورد 
الذي ي�ضل م��ن دول اجلوار بعد فرة زمنية طويلة توؤدي اىل 

فقدان الكثري من موا�ضفاته.
جتار اجلملة واال�ضترياد

زي��د تايل �ضاح��ب احد مكاتب بي��ع الفواكه او�ض��ح ان قطع 
الطرق يف العديد من املحافظ��ات ب�ضبب العمليات الع�ضكرية 
احلا�ضل��ة فيها،حّف��ز الكثري من جتار اجلمل��ة على اال�ضترياد 
م��ن الدول املجاورة بعد ان �ضمح��ت وزارة الزراعة با�ضترياد 
الفواكه واخل�ضار م��ن اخلارج،وقد اأ�ضهمت االو�ضاع االمنية 
ب�ض��ح املنت��وج املحلي،وعن �ضبب ارتف��اع املحلي يف بع�ض 
امل��واد مث��ل الباذجن��ان والطماط��م مقارنة بامل�ضت��ورد اكد 
ت��ايل ان ال�ضبب يع��ود لدعم انتاج الف��اح االردين او االيراين 
او الرك��ي من قب��ل الدولة بن�ضبة كبرية جتعل��ه احيانا يبيع 
انتاج��ه ب�ضعر زهي��د ويكتفي باملبلغ املخ�ض���ض له من قبل 
الدول��ة كرب��ح م�ضتمر،وه��ي عملية تبادل مناف��ع بن الدولة 
والف��اح،الأن الدول��ة ت�ضم��ن دخ��ول العملة ال�ضعب��ة لبلدها 
وكذلك ح�ضول الف��اح على الربح امل�ضمون من خال الدعم 
احلكومي،وي��رى تايل ان �ضعر امل�ضت��ورد يكاد يكون هام�ضيا 
ل��وال اج��ور النق��ل املرتفع��ة ج��دا،اإذ ان �ضائق��ي ال�ضاحن��ات 
يتخ��ذون طرق��ا طويل��ة ل�ضم��ان امل��رور االآم��ن خا�ض��ة يف 
املناط��ق ال�ضاخنة امنيا،مو�ضح��ا ان احلكومة العراقية ويف 
االع��وام ال�ضابقة منعت ا�ضت��رياد العديد من اخل�ضار والفواكه 

،وب�ضبب ذلك ارتفع��ت ا�ضعار املنتوج املحلي ال �ضيما ان 
بع�ض البقال��ن ي�ضتغلون االمر ويحملون 

الفواك��ه او اخل�ض��ار ربحا 
وهذا  عالي��ا 

ما يتحمل نتائجه املواطن .
متطلبات ال�ضوق

ول�ضم��ان ال�ضيطرة عل��ى ا�ضتقرار ال�ض��وق املحلية وملجابهة 
ح��دوث حال��ة ارتفاع اال�ضع��ار وت�ضهي��ا مل��رور ال�ضاحنات 
بطريق��ة ان�ضيابي��ة وب�رشعة،وجه��ت وزارة الزراع��ة جمي��ع 
ماكاته��ا بب��ذل اجلهود الكبرية يف جمي��ع املحافظات التي 
له��ا منافذ حدودية من اجل ت�ضهي��ل عملية دخول املنتجات 
الزراعية امل�ضتوردة وذلك بعد �ضهر واحد من دخول ع�ضابات 
"داع�ض" لبع�ض املدن العراقية،الوكيل الفني للوزارة الدكتور 
مه��دي �ضمد القي�ضي ب��ن يف ت�رشيحات �ضابق��ة ان الوزارة 
وبجمي��ع منت�ضبيها ومكاتبها ت�ضعى لتوفري متطلبات ال�ضوق 
م��ن الفواكه واخل�ضار يف جميع مدن العراق،الفتا اىل ان هذا 
اله��دف يتطل��ب حتديد االط��ار اخلا���ض باآلية تن�ضي��ق العمل 
ب��ن مكاتب ال��وزارة واملناف��ذ احلدودية مبين��ا ان املتابعة 
م�ضتم��رة مع ه��ذه املناف��ذ من جه��ة واال�ض��واق املحلية من 
جه��ة اخ��رى، واو�ض��ح القي�ضي ان ال��وزارة تعمل عل��ى ادامة 
املراقب��ة امل�ضتم��رة لا�ضواق املحلية للتع��رف عن كثب على 
الكمي��ات املتوف��رة من املنتج��ات املحلية بغي��ة عدم وقوع 
ازم��ة من اي نوع والعمل على ا�ضت��رياد املادة غري املتوفرة، 
ف�ض��ا عن �ضعيه��ا اىل تقليل كلف االنتاج م��ن خال دعمها 
للمنت��ج املحلي ومنح الدعم املتوا�ض��ل للفاحن وتزويدهم 

باال�ضمدة والبذور كما يقول القي�ضي.
اإجراءات الدخول
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ا�ضتقرت ا�ضع��ار الذهب العراقي من 
عي��ار 21، االح��د، عن��د 217 ال��ف 
دين��ار للمثق��ال الواح��د. وبلغ �ضعر 
 ،  21 عي��ار  م��ن  العراق��ي  الذه��ب 
217 الفا و995 دينارا فيما �ضجل 
باالم���ض نف���ض ال�ضع��ر ع��دا ارتفاع 
ب���820  يق��در  بالدنان��ري  طفي��ف 
دينارا عراقيا للمثقال الواحد. ي�ضار 
اىل ان املثق��ال الواح��د م��ن الذهب 

ي�ضاوي خم�ضة غرامات.

 �ضجل��ت اأ�ضع��ار النفط خ�ضائ��ر اأ�ضبوعية 
خ��ال االأ�ضب��وع املنتهي م��ع حالة من 
عدم اليق��ن تنتاب االأ�ضواق ب�ضاأن قدرة 
املنتج��ن داخ��ل اأوب��ك وخارجها على 
التو�ضل التفاق يق�ضي بتثبيت االنتاج.

وت�ضه��د العا�ضم��ة اجلزائري��ة يف وق��ت 
الحق م��ن �ضبتمرب اجتم��اع غري ر�ضمي 
بن املنتج��ن يف حماولة للتو�ضل اإىل 
اتف��اق يق�ض��ي بتثبيت االنت��اج. وف�ضل 
املنتج��ون داخ��ل اأوب��ك وخارجه��ا يف 
التو�ض��ل اإىل اتف��اق يف اجتم��اع �ضبيه 

بالعا�ضمة القطرية يف اأبريل املا�ضي.
وحتوم اأ�ضعار النف��ط اخلام حاليًا حول 
للربمي��ل،  دوالراً   40-50 م�ضت��وى 
بعدما ته��اوت من م�ضتوى 115 دوالراً 
يف يونيو 2014 اإىل اأقل من 30 دوالراً 
للربميل يف يناير املا�ضي، بفعل تخمة 

املعرو�ض العاملي.

بل��غ حج��م الت��داول يف بور�ض��ة دب��ي 
للذه��ب وال�ضل��ع خ��ال الثماني��ة اأ�ضهر 
االأوىل م��ن الع��ام احل��ايل 13 ملي��ون 
عق��د، وبنم��و ق��دره %43 ع��ن الف��رة 
ذاته��ا من العام املا�ض��ي، حمققة اأعلى 
حج��م تداول له��ذه الفرة من��ذ اأكرث من 
ع�رشة اأع��وام. وح�ضب بي��ان على موقع 
البور�ض��ة، بل��غ متو�ض��ط حج��م التداول 
 75،516 الع��ام  ه��ذا  خ��ال  اليوم��ي 
عقداً بقيمة تزيد عن 1.70 مليار دوالر 
اأمريكي. كما �ضجل��ت البور�ضة ارتفاعًا 
ملفت��ًا يف متو�ض��ط االهتم��ام املفت��وح 
بواق��ع 156،965 عق��داً بنم��و بن�ضب��ة 
%167 ع��ن الف��رة ذاته��ا م��ن العام 

املا�ضي.

عديمة المذاق والرائحة.. الفواكه والخضار المستوردة تطرد المنتج المحلي

موازنة 2017.. مختصون يصفونها بأنها موازنة استقطاعات وضرائب

وكان جمل���ض ال��وزراء قد �ض��وت على موازنة 
عام 2017 ب��� 82 مليار دوالر وب�ضعر نفطي 
حم��دد ب��� 35 دوالرا للربميل، فيم��ا اعلن عن 
عزمه ار�ضال املوازنة اىل الربملان ملناق�ضتها 

والت�ضويت عليها قبل حلول العام املقبل.
ويق��ول اخلب��ري االقت�ض��ادي ميث��م لعيبي، ان 
املوازنة املقرحة لعام 2017 ت�ضمنت ن�ضبة 

ا�ضتقطاع و�رشائب ت�ضل اىل 4.8%.
وا�ض��اف لعيب��ي ان هن��اك علة تواج��ه متخذ 
بزي��ادة  ترتب��ط  الت��ي  الق�ضاي��ا  يف  الق��رار 
االعب��اء عل��ى املواطنن كق�ضاي��ا رفع الدعم 
�رشائ��ب  فر���ض  او  الروات��ب  تخفي���ض  او 
جدي��دة وهو امر ياأتي لع��دة ا�ضباب من بينها 
ال�ضابق��ة  للحكوم��ات  البائ�ض��ة  االجن��ازات 
وف�ضاده��ا، ف�ض��ا عن تذم��ر �ضعب��ي وو�ضائل 
وبع�ضه��ا  باحل��ق  بع�ضه��ا  �ضاغط��ة  اع��ام 

مدفوع باأجندات �ضناعة راأي م�ضلل.
وتابع لعيبي “لذا ب��ررت احلكومة يف موازنة 
2016 ا�ضتقط��اع ن�ضب��ة ال���٣٪  م��ن روات��ب 
خم�ض�ض��ة  كونه��ا  واملتقاعدي��ن  املوظف��ن 
االخ��ريان  الن  وذل��ك  والنازح��ن،  للح�ض��د 
يواجهان قب��ول جمتمعي ن�ضب��ي الرتباطهما 
بق�ضايا اع��ادة االمن وحماربة داع�ض واالمن 
االن�ض��اين”. واكد لعيبي ان��ه مت “رفع ن�ضبة ال� 
٣٪  هذه اىل ٤.٨٪  اخلجولة يف املوازنة ٢٠١٧ 
ولي���ض اىل ٥٪  بدون ك�ض��ور. وا�ضار لعيبي اىل 
ان موازن��ات التق�ضف حمرج��ة للغاية وتواجه 
�ضغوط كبرية ومرهونة بثمن �ضيا�ضي قا�ضي، 
بينما موازنات الوف��رة ال�ضابقة هي موازنات 
مواق��ف  ل���رشاء  وثم��ن  ال�ضغ��وط  تخفي��ف 
�ضيا�ضي��ة وذمم. من جهتها، اك��د ع�ضو اللجنة 
املالي��ة ماج��دة التميم��ي، ان ثلث��ي موازن��ة 
ع��ام 2017 حت��وي عل��ى اخط��اء، وحتت��اج 
اىل مناق�ض��ة م�ضتفي�ض��ة ومراجع��ات للكث��ري 
م��ن الفقرات والت��ي قد يت��م ا�ضردادها الكرث 
من م��رة للحكوم��ة لغر���ض تعديله��ا. وقالت 
التميم��ي ان اكرث م��ن %70 من املوازنة هي 
نفق��ات ت�ضغيلية اأي بنح��و 51 تريليون دينار 

روات��ب املوظف��ن واملتقاعدي��ن  تذه��ب اىل 
وبع�ض النفقات االخرى، باال�ضافة اىل وجود 
فق��رات وم��واد م�ضتحدث��ة توؤثر وب�ض��كل كبري 
على املواطن كا�ضتقطاع من الرواتب وغريها. 
وا�ضاف��ت "عندما ت�ضل املوازنة اىل الربملان 
�ضيت��م مناق�ضتها ب�ضكل واقع��ي ومدرو�ض قبل 
ان يت��م متريره��ا". ام��ا ع�ضو اللجن��ة املالية 

النيابي��ة جب��ار العب��ادي، ان جلنت��ه �ضتق��ف 
بال�ضد من ا�ضتقطاعات رواتب املوظفن �ضواء 
كانت ا�ضتقطاع %3 او اكرث او فر�ض �رشائب 
جديدة يف موازنة العام املقبل وقال العبادي 
ان��ه “ال يج��وز فر���ض �رشائب جدي��دة بدون 
قانون وح�ضب املعلومات فان الن�ض االأ�ضلي 
للقانون اليوجد ا�ضتقطاع فهذا يحتاج لقانون 

لوحده”، مبينا انه “اىل االن ال توجد �رشائب 
عل��ى املوظفن يف موازنة 2017 وان وجدت 

ف�ضنقف بال�ضد منها”.
"الدول��ة ترج��ع اىل  واأ�ض��ار العب��ادي اىل ان 
روات��ب املوظ��ف واملواطن واأ�ضح��اب الدخل 
املح��دود عندم��ا تقع يف �ضائق��ة مالية وهذا 

اأمر غري �ضليم".

 ك�شف عدد من 
املخت�شني يف ال�ش�أن 

امل�يل، عن فر�ض 
ا�شتقط�ع�ت جديدة 

و�شرائب على 
رواتب املوظفني 
واملتق�عدين يف 

املوازنة املقرتحة 
لع�م 2017، فيم� 

اكدت اللجنة امل�لية 
رف�شه� مترير هذه 

الفقرة، كونه� مت�ض 
املواطن وب�شكل 

مب��شر.

بغداد ــ رسول محمد

بغداد ــ 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
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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
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طن
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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


