
 اأ�س��بح حال بع�ض املواطنني البغداديني يف ظلل ت�س��اقط 
االمطار �س��يئًا، كتلك املقطوعة التي اأطلقها �س��اعر العراق 
ب��در �ساكرال�س��ياب ح��ني ي�س��ف مايفعله املط��ر بالنا�ض، 
فباال�س��افة اىل ا���راره املعنوي��ة وتاأث��ره على نف�س��ية 
املواطن��ني، وتخري��ب االغرا���ض املنزلية م��ن خالل طفح 

املجاري، جنده قام بتخفي�ض ا�سعار العقارات ال�سكنية.
باإكم��ال  بغ��داد  جم��اري  دائ��رة  بغ��داد،  اأمان��ة  وجه��ت 
ا�س��تعداداتها وتنفي��ذ خططه��ا بال�رع��ة املمكن��ة للتهيوؤ 

ملو�سم االأمطار.
 وذك��ر بي��ان لالأمان��ة ، تلق��ت )اجلورن��ال( ن�س��خة من��ه، 
ان اأمين��ة بغ��داد اطلع��ت خالل جول��ة ميدانية له��ا برفقة 
املديري��ن العام��ني لدائرت��ي جم��اري بغ��داد والعالق��ات 
واالإع��الم لالط��الع عل��ى االأعم��ال اجلارية الت��ي تنفذها 
دائرة جماري بغداد ا�س��تعداداً ملو�س��م االأمطار، على ن�س��ب 
االجناز املتحققة يف اأعمال اإ�س��الح التخ�سف احلا�سل يف 
خط بغداد �س��من قاط��ع بلدية الك��رادة املحلة 902 حتت 
ج���ر الربيع��ي ال��ذي يت�س��من قلع واإع��ادة متدي��د اأنبوب 
ن��وع grp قطر 1800مل وبعم��ق4-3 م وبطول 146م، 
واأوع��زت "ب���رورة االإ���راع يف اإكم��ال اأعمال اإ�س��الح 
جمي��ع التخ�س��فات الواقعة على طول اخل��ط خلدمة مناطق 

االعظمية ومركز الر�سافة والكرادة ومنطقة زيونة".
 واأ�سار البيان اإىل ان، "دائرة جماري بغداد با�رت اإ�سالح 
4 تخ�سفات من جمموع 20 تخ�سفًا كبراً مت اإعداد اخلطط 
الالزم��ة الإ�س��الحها جميع��ًا قبل مو�س��م االمط��ار خلدمة 
املناط��ق الت��ي عانت من طف��ح مياه االمطار يف املوا�س��م 

ال�سابقة".
 واطلع��ت امينة بغ��داد ذكرى علو�ض، بح�س��ب البيان، على 
"م���روع حمط��ة G �س��من قاط��ع بلدية الغدي��ر خلدمة 

منطقت��ي ح��ي الن���ر وح��ي الر�س��اد ومعاجل��ة 
امل�س��كالت الت��ي كان��ت تواجهه��ا 

هط��ول  اثن��اء  يف 

االمطار".
 ي�س��ار اإىل ان، مناط��ق يف العا�س��مة بغ��داد ت�س��هد خ��الل 
مو�س��م االمط��ار، الفي�س��انات وجتمع املياه يف ال�س��وارع 
واالأزق��ة، ودخولها من��ازل املواطنني ما يت�س��بب باأ�رار 

مادية يف املمتلكات.
 الحظ املهتمون بال�س��اأن االقت�س��ادي اهتمام موؤ�س�س��ات 
الدولة بالزراعة وال�س��ناعة، ولو ب�سكل خجول، مع ت�ساعد 
ح��ّدة االزم��ة املالي��ة الت��ي �رب��ت الع��راق عل��ى خلفية 
االنخفا���ض ال�س��ديد ال�س��عار النفط، فرتاجع معه ا�س��تراد 
املحا�س��يل الزراعي��ة وبداأ احلديث عن ت�س��غيل امل�س��انع 
ودعم امل�س��اريع االنتاجية وتفعيل اال�س��تثمارات الداخلية 
واخلارجي��ة، فه��ل هذا يكفي لروؤية اقت�س��ادية م�س��تقبلية 
يف عامل �ريع التغّر و�س��ديد التعقيد والت�سابك بني ما هو 

�سيا�سي وما هو اقت�سادي وما هو اأمني؟.
 ويقول الباحث االقت�سادي جمال اخلر�سان خالل ت�ريح 
ل�)اجلورن��ال( ان الدولة العراقية  اأنفقت ارقاما فلكية على 
البني��ة التحتية وم�س��اريع املي��اه الثقيلة ومي��اه االمطار، 
لك��ن تلك امل�س��اريع العمالقة تته��اوى كال��ورق امام اول 

زخة عابرة من املطر.
 مبينا اأن ف�س��ل ال�ستاء للعام املا�سي �سهد هطول االمطار 
لف��رتة وجي��زة م��ن الزم��ن لك��ن بغ��زارة، وه��ذه الغ��زارة 
املحدودة واالآنية جدا كانت كفيلة متاما بظهور امل�س��تور، 
وان فرح��ة وب�س��ائر املطر الت��ي ينتظرها الفالح ب�س��غف، 
ت�س��تب�ر به��ا ق�س��بات االه��وار، وترتف��ع منها منا�س��يب 
املياه يف معظم �سدود العراق ونهري دجلة والفرات طاملا 
متت��زج تلك الفرحة مباأ�س��اة املواطنني من �س��كان املدن، 

فقد امتالأت بيوتهم مبياه االمطار، وطفحت 
يف مناطقه��م املياه االآ�س��نة، 

ختل��ط  فا

معه��ا احلاب��ل بالناب��ل، وحتّول��ت امل��دن اىل جم��رد برك 
وم�ستنقعات.

وا�س��ار اخلر�س��ان اأي�س��ًا اإىل اأن العديد من م��دن العامل قد 
تتعر���ض يف بع���ض املوا�س��م اال�س��تثنائية للغ��رق، لك��ن 
امل�س��كلة ان الو�س��ع يف الع��راق يختلف عن بقي��ة البلدان 
م��ن جهة حتّول اال�س��تثناءات اىل قاعدة، فكلما نزل املطر 
بغ���ض النظر عن غ��زارة او قلة ما يهطل ح�س��لت الكارثة، 
وهن��ا النقطة االهم التي ال ت�س��فع للم�س��وؤولني يف العراق 
حينم��ا يتم�س��كون بذريعة غ��رق املدن االخ��رى يف نقاط 
خمتلفة من هذا العامل. ان ح�س��ول الفي�س��ان يف العراق ال 
يعني بال�رورة ان منا�سيب االمطار عالية جدا، بل يعني 

ان منا�سيب الف�ساد االداري واملايل عالية جدا.
 واختت��م حديثه قائال "كل عام تك�س��ف االمطار زيف الوعود 
وحج��م م��ا مت �رقت��ه م��ن امل�س��اريع الفا�س��لة الت��ي نفذت 
مبيزاني��ات فلكية، وله��ذا فاالأمطار متثل كابو�س��ا بالن�س��بة 
للم�س��وؤولني العراقي��ني انها بالن�س��بة لهم الع��دو رقم واحد".  
يذك��ر اأنَّ الع��راق لي���ض ه��و البل��د الوحي��د ال��ذي يع��اين م��ن 
في�س��انات االمطار، فقد �س��هدت دولة الكويت خالل ال�س��تاء 
املا�س��ي عا�س��فة رملية مطرة ت�س��ببت يف اإغالق ال�س��وارع 
وتعطيل الدرا�س��ة باملدار�ض واجلامعات، كم��ا دفعت االإدارة 
العام��ة للدف��اع امل��دين ووزارة االأ�س��غال العامة ع��دة اآليات 

ل�سحب املياه املتجمعة بال�سوارع، واإخالء املحا�رين 
العالق��ني يف مركباته��م وبيوته��م بعد 

ت�رب املياه اإليها.
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 ارتفع �س��عر الذه��ب العراقي للمثقال 
ال��ف   215 اىل     21 الواح��د عي��ار 
دينار،  فيما و�س��ل �سعر الذهب عيار 
18 اىل 184 ال��ف. وح�س��ب االرقام 
الواردة من �س��وق ال�ساغة يف العراق 
بلغ �س��عر مثق��ال الذهب، عي��ار 21،  
215 ال��ف و 583 دين��ارا ، وعي��ار 
18 بلغ �سعر مثقاله 184 الف 769  
دين��ار . ويتعام��ل ال�س��وق العراق��ي 
باملثق��ال الذي يعادل 5 غرامات من 
الذه��ب. وبلغ �س��عر الذه��ب عيار24، 
لهذا اليوم 246 الف و 339  دينار.    

 اعلن��ت �ركة نفط مي�س��ان، عن اكمال 
حف��ر بئر عمارة 13 . وق��ال مدير عام 
ال�ركة عدنان نو�س��ي �ساجت يف بيان 
�رك��ة  ك��وادر  ان  )اجلورن��ال(   ورد 
احلف��ر وبالتن�س��يق م��ع ك��وادر �ركة 
نفط مي�س��ان اأجنزت يوم اأم�ض عمليات 
احلف��ر يف بئر عمارة 13 �س��من املدة 
املق��ررة البالغ��ة 108 ايام. واأو�س��ح 
انه كان من املقرر الو�س��ول اإىل مكمن 
امل�رف بعمق يرتاوح بني 2882  اإىل 
2884 مرتا لتثقيبه واإنتاج النفط منه 
لكن الكوادر عرثت على �س��واهد نفطية 
يف مكم��ن اآخ��ر وه��و مكمن اخل�س��يب 
اإىل   2812 ب��ني  ت��رتاوح  باأعم��اق 

2819 م.

النيابي���ة  املالي��ة  اللجن��ة  اق��رت   
برتاج��ع حج��م االحتياط��ي النق��دي 
بع��د  ال�س��عبة  العمل��ة  م��ن  للع��راق 
ج��راء  دوالر  ملي��ار   30 ا�س��تنزاف 
وانخفا���ض  االقت�س��ادية  االزم��ة 

ا�سعار النفط العاملية. 
 وقال ع�سو اللجنة �رحان �سليفاين 
للدول��ة  النق��دي  ان"االحتياط��ي 
ب�س��بب  كث��را  انخف���ض  العراقي��ة 
تداعيات االزمة االقت�سادية وتراجع 

ا�سعار النفط يف ال�سوق العاملية".
االحتياط��ي  "مع��دل  ان  واو�س��ح   
املا�س��ي  اآب  �س��هر  حت��ى  احل��ايل 
ي��رتاوح بني 52-50 ملي��ار دوالر، 
فيما كان يبلغ نحو 80 مليار دوالر 

مطلع العام املا�سي 2015". 

تخوف من فيضانات مقبلة وأمانة بغداد تتهيأ لموسم األمطار المقبل

انخفاض كبير في تسوق الفواكه والخضر 

 وتاأتي �سيطرة "داع�ض" االرهابي على مدينة 
املو�س��ل يف مقدم��ة ا�س��باب انخفا�ض الطلب 

عليها.  
 اأكرم �س��اركي اخلبر يف ت�س��ويق املحا�س��يل 
الزراعي��ة ك�س��ف خالل ت�ريح �س��حفي "عن 
وج��ود انخفا���ض كب��ر يف ا�س��عار الفواك��ه 
وخمتلف املحا�س��يل الزراعي��ة االخرى فمثال 
قب��ل عامني كان �س��عر كيلو عن��ب الرببهاري 
والي��وم  دين��ار   1500 ده��وك  يف  ال�س��هر 
�س��عره ال يزيد ع��ن 650 دين��اراً"، عازيا هذا 
االنخفا�ض يف ا�س��عار الفواكه اىل غلق طريق 
ده��وك – املو�س��ل من��ذ عام��ني اثر �س��يطرة 
حي��ث  املو�س��ل،  عل��ى  االرهاب��ي  "داع���ض" 
ق��ال "ان مدينة املو�س��ل ي�س��كنها قرابة ال� 3 
مالي��ني �س��خ�ض، وت�س��وق كمي��ات كبرة من 
ه��ذه املحا�س��يل اىل املدين��ة، مبين��ا ان ذلك 
ق��اد اىل انح��دار رخ�ض اأ�س��عارها يف ال�س��وق 
املحلي��ة، ناهي��ك ع��ن االنتاج االجنب��ي الذي 
يت��م ا�س��تراده والذي زاد م��ن معاناة فالحي 

املحافظة.
 وحت��دث عب��د الرحم��ن �س��ليمان، ف��الح م��ن 
قري��ة باك��را الت��ي تبع��د ع��ن مدين��ة دهوك 
ح��وايل 20 كل��م ميلك مزرعة للعن��ب ، "يوجد 
يف حمافظ��ة دهوك اكرث من 120 �س��نفا من 
العن��ب وتوج��د يف مزرعتي 54 �س��نفا منها 
وهي من االعناب اجليدة على �س��عيد املنطقة 
وتنتج املحافظة اآالف االطنان ولكن امل�سكلة 
ه��ي يف ع��دم ت�س��ويق حما�س��يلنا اىل خارج 
املحافظة واقليم كرد�ستان ون�سطر يف الكثر 

من االحيان اىل عمل الزبيب من العنب".
 وا�س��ار اىل عدم وجود معامل لتعليب الفواكه 
يف ده��وك وطال��ب حكوم��ة اقليم كرد�س��تان 
بفت��ح ع��دد م��ن ه��ذه املعام��ل وخا�س��ة يف 

منطقتي برواري باال ومانكي�ض. 
 ام��ا املالح��ظ الزراع��ي يف اع��الم املديري��ة 

العامة لزراعة دهوك اأمني يا�س��ني، فقد ا�س��ار 
اىل ان هناك الكثر من اال�س��ناف اجليدة من 
العن��ب الذي  تتم زراعت��ه يف حمافظة دهوك، 
والك��رك  واحلل��واين  والطائف��ي  ال��زرك  مث��ل 
والر�س��ميو وامل��راين، وكلها اأ�س��ناف راقية، 
كم��ا ان ده��وك تع��د م��ن املناطق امل�س��هورة 
بزراعة العنب على م�ستوى العراق ويتم انتاج 

كميات كبرة من العنب �سنويًا فيها.
 لك��ن يا�س��ني ب��ني وجود م�س��كلة يف ت�س��ويق 
هذه املحا�سيل الأن اأغلبها فائ�سة عن حاجة 
حمافظة ده��وك من جهة اال�س��تهالك املحلي 
وتتل��ف يف ا�س��واق بي��ع اجلمل��ة، االأم��ر الذي 
يوؤث��ر على عمل الفالح ويدفعه اىل التقليل من 

انتاجه �سنويًا.

 معامل للتعليب 
 ريرب ديري�س��كي فالح م��ن منطقة برواري باال 
امل�س��هورة بزراع��ة التف��اح ق��ال "ان االنت��اج 
الوفر يتطلب ان�س��اء معامل تعليب الفواكه يف 
منطقة ب��رواري باال الغنية با�س��جار التفاح"، 
الفت��ا اىل ان املنطق��ة تنت��ج كمي��ات تزيد عن 
حاجة حمافظ��ة دهوك حيث ان انتاج املنطقة 
م��ن التف��اح يق��ارب االربعة اآالف طن �س��نويا، 
ويف الوق��ت نف�س��ه ال يت��م ت�س��ويقه اىل خ��ارج 
املحافظة وهذا ي�سبب خ�سائر كبرة للفالحني، 
كما ان ا�س��تمرار ا�س��تراد الفواك��ه االجنبية له 

تاأثر �سلبي اآخر على الفالحني.   
 وطال��ب بتوفر خم��ازن مربدة حلف��ظ منتوج 
العن��ب م��ن التل��ف، ا�س��افة اىل فت��ح معام��ل 

انت��اج الع�س��ائر واملرب��ى والتعلي��ب، ل�رف 
ه��ذا املنت��وج، كما ميك��ن فتح منافذ لت�س��دير 
العنب، الأن هناك نوعيات متميزة تتم زراعتها 
يف املحافظ��ة.  امل��زارع اأك��رم دو�س��كي اك��د 
ان معظ��م ق��رى حمافظ��ة دهوك حتت��وي على 
مزارع للفواكه ولكنها تواجه ركودا يف ال�س��وق 
املحلية ب�س��بب عدم ت�سويقها خارج املحافظة 
واقليم كرد�س��تان، كما انها تواجه مناف�سة من 
الفواك��ه االجنبي��ة وتوق��ع ان ال يتع��دى �س��عر 
الكيلوغ��رام الواحد م��ن تفاح منطق��ة برواري 
باال ال�سهر بطعمه ورائحته ال� 250 دينارا يف 
حني يباع التفاح االجنبي يف ا�س��واق دهوك ب� 
1500 دينار للكيلوغرام الواحد و لهذا ال�سبب 

ترك الكثر من الفالحني اعمالهم الزراعية.

 رغم ان حمافظة دهوك 
تعد االوىل يف انتاج 

العنب والطماطة واخلوخ 
والتفاح على م�ستوى 

اقليم كرد�ستان والعراق 
اال انها تعاين انخفا�ض 

الطلب على هذه املنتجات 
والذي انعك�ض �سلبا على 

اداء القطاع الزراعي 
واقت�ساد العائلة يف تلك 

املناطق

دهوك – متابعة

بغداد – علي كريم أذهيب

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
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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

في مدن إقليم كردستان


