
الزراعية  الوحدة  انتاج  يف  قلة  يواجه  الطلب  يف  ارتفاع   
بوقت تتزايد فيه حاجة ال�سوق املحلية اىل خمتلف انواع 
املحا�سيل بالتزامن مع النمو ال�سكاين الذي ي�سهده العراق، 
االمن  لتحقيق  ودوؤوب  ج��اد  عمل  اىل  احلاجة  ي��رز  ما 

الغذائي.
النهو�ض  ان  قال  ال��راوي  عمر  احمد  االقت�سادي  اخلبري   
الري  م�ساريع  تاهيل  اعادة  من  يبداأ  الزراعي،   بالقطاع 
والبزل و�سيانة الرتبة،  داعيا اىل اعتمادها كاأ�سا�ض لرفع 
انتاجية الدومن الواحد من االرا�سي الزراعية وخا�سة يف 

جنوب العراق ومنطقة الفرات االو�سط.
م�سكلة  حل  "�رضورة  �سحفي  حديثه  يف  ال��راوي  و�سدد   
والغابات  املراعي  بن�ساط  واالهتمام  والت�سحر  امللوحة 
والرثوة  احليواين  االنتاج  لتن�سيط  املائية  وامل�سطحات 

ال�سمكية".
تراجعا  املا�سية  ال�سنوات  خالل  الزراعي  االنتاج  و�سهد   
عن  ف�سال  مرافقه  جميع  طال  الذي  االهمال  ب�سبب  كبريا 
وتراجع  املحا�سيل  من  امل�ستورد  مناف�سة  على  القدرة 

خطط اال�سالح الزراعي.
مالية كبرية  مبالغ  اىل  االج��راءات حتتاج  ان هذه  واأك��د   
او  ال��دويل  البنك  من  باالقرتا�ض  عليها  احل�سول  ميكن 
فائدة  با�سعار  والعاملية  االقليمية  اال�ستثمار  موؤ�س�سات 
املبالغ  زي��ادة  اهمية  مبينا  الطويل،  االم��د  على  مي�رضة 
يف  اال�ستثمارية  والقرو�ض  الزراعية  لل�سلف  املخ�س�سة 
امل�رضف  عمل  وتطوير  تن�سيط  على  والعمل  ذاته،  املجال 
ال��ف��الح��ن، م��ع ت�سهيالت  اق��را���ض  ال��زراع��ي و���س��ن��دوق 

ائتمانية مي�رضة بغية تن�سيط االنتاج الزراعي واحليواين.
الزراعة  يف  االآن  القائمة  امل�سكلة  ا�سباب  ارجع  ال��راوي   
العراقية اىل ثالثة عوامل رئي�سة تتمثل باالأر�ض، واملياه، 

الزراعية  االرا���س��ي  انتاج  ان  مو�سحا  والعمل، 
مبثيالتها  قورنت  ما  اذا  البلد،  يف 

م��ن ارا���س��ي ال��دول 

ال��دومن  انتاجية  انخفا�ض  يظهر  واالجنبية،  االقليمية 
الزراعي.

الدومن  املثال، يف  �سبيل  احلنطة، على  ان حم�سول   وبن 
ي�سل اىل ن�سف طن يف اح�سن حاالته والبع�ض االخر قد ال 

ي�سل اىل هذا الرقم املتدين .
9 مالين دومن ومع  اكرث من  العراق يزرع  ان   ولفت اىل 
ذلك الي�سد هذا الرقم حاجة البلد من احلبوب ب�سبب �سعف 
انتاجية الدومن الواحد، اما يف بع�ض بلدان اجلوار االقليمي 
اون�سف  الدومن اىل1 طن  انتاجية  ت�سل  اإذ  العامل  دول  او 

الطن من احلنطة.
 واو�سح الراوي اال�سباب العديدة وراء هذا الفارق اأن منها 
اىل   ال�سقي،  مياه  لت�رضيف  الكافية  املبازل  وج��ود  عدم 
جانب �سح مياه الري خا�سة االرا�سي التي ت�سقى من نهر 
واملزارعن  الفالحن  من  الكثري  جلوء  اىل  م�سريا  الفرات، 
هناك اىل حفر االبار االرتوازية للتعوي�ض عن النق�ض يف 
كميات مياه ال�سقي، علما ان هذه االبار حتتاج اىل منظومة 
والتقطري  الر�ض  ومنظومات  م�سخات  من  متكاملة  ري 

املرتبطة بها .
 يذكر ان عمليات اال�سالح الزراعي توقفت منذ نحو ثالثة 
�رضكات  كانت  حيث  البائد،  النظام  �سيا�سات  ب�سبب  عقود 
االرا�سي  ا�ست�سالح  عمليات  تنفذ  متخ�س�سة  عاملية 

الزراعية.
وزارة  ا�ستوردت  اخل��رية  االون��ة  يف  اأن��ه  ا�ساف  ال��راوي   
ودخلت  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  ري  م�سخات  الزراعة 
جتربتها يف حمافظة كربالء بهدف التعوي�ض عن االخرى 
غري  التجهيز  لتعوي�ض  الديزل،  وقود  بوا�سطة  تعمل  التي 

الكايف من منظومة الكهرباء الوطنية.
 ب���دوره  اك��د االك��ادمي��ي عمار 

جم�����ي�����د ع���ل���ى 

�رضورة اال�ستمرار بدعم مدخالت االنتاج املحلي الزراعي 
االف��ات  ومبيدات  ومكائن  وا�سمدة  ب��ذور  م��ن  الرئي�سة 
ما  واذا  واحليوانات،  النباتات  ت�سيب  التي  واالم��را���ض 
ا�سطرت الدولة لتقلي�ض الدعم مل�سلتزمات االنتاج الزراعي 
زمني  �سقف  و�سع  تق�سي  فال�رضورة  الآخ��ر،   او  ل�سبب 

لتقلي�ض الدعم تدريجيا وملدة حمدودة ال تطول.
العراق  الزراعة يف  ان امل�سكلة االوىل يف تدهور   واو�سح 
تعود اىل الت�سحر وو�سوله اىل االرا�سي الزراعية املتبقية، 
ب�سبب ترك الفالح او املزارع الر�سه الكرث من اربعة موا�سم 
م�ستحقات  ت�سلمه  ع��دم  ب�سبب  املالية  ال�سائقة  نتيجة 
مبالغ  اىل  ت�سل  والتي  ال�سايلوات  اىل  حما�سيله  ت�سويق 

كبرية.
الزحف  هو  الت�سحر  لظهور  االخ��ر  العامل  ان  وا�ساف   
نق�سان  اىل  ادى  ما  االرياف  على ح�ساب  للمدن  العمراين 
العراقية،  املدن  تطوق  كانت  التي  اخل�رضاء  االحزمة  يف 
واب�سط مثال على ذلك حمافظة بغداد يف منطقتي التاجي 

واملدائن.
اال�سمدة  ارتفاع  هو  االآخر  التحدي  اإن  بالقول  وا�سرت�سل   
عدة  بلدان  من  والفو�سفات  اليوريا  كاأ�سمدة  امل�ستوردة 
مثل االمارات العربية وايران وقطر حيث ت�سل قيمة الطن 
بينما  اكرث  او  دينار  الف   750 اىل  اال�سمدة  امل�ستورد من 
يكون �سعر الطن الواحد من اليوريا النقية املحلية اقل من 

ذلك بكثري.
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العراق��ي،   الذه��ب  اأ�سع��ار  �سجل��ت 
دين��ار  االف   205 بل��غ  انخفا�س��ا 
مثق��ال  �سع��ر  الواحد.وبل��غ  للمثق��ال 
 205 21 الي��وم،  الذه��ب م��ن عي��ار 
كان��ت  دينارا.فيم��ا   960 و  االف 
االأ�سع��ار خ��الل تعام��الت ي��وم ام�ض 
ال��ف   190 و  االف   206 بلغ��ت  ق��د 
دينارا.وي�س��اوي مثقال الذهب خم�سة 
ال�س��وق  تقريبا.ويتعام��ل  غرام��ات 
 5 يع��ادل  ال��ذي  باملثق��ال  العراق��ي 

غرامات من الذهب .

�سج��ل �سع��ر �سل��ة نف��ط اوب��ك اليوم��ي 
انخفا�س��ا طفيفا عن الي��وم ال�سابق اال 
انه مازال متجاوزا عتبة ال 48 دوالرا 
للرميل الواح��د .وذكرت ن�رضة االأمانة 
العامة ملنظمة االقطار امل�سدرة للنفط 
/اوب��ك/ ال�سادرة ام���ض" اإن �سعر �سلة 
للرمي��ل  دوالرا   48،22 بل��غ  اأوب��ك 
الواح��د مقارن��ة ب��� 48،63 دوالرا يف 

اليوم الذي �سبقه ".
يذك��ر ان �سل��ة خ��ام اوب��ك تتك��ون من 
مزي��ج ال�سح��راء )اجلزائ��ر(، جريا�سول 
)االك��وادور(،  اورين��ت  )اجن��وال(، 
مينا���ض )اندوني�سي��ا(، واي��ران الثقيل،  
والب���رضة اخلفي��ف )الع��راق(، الكويت 
ت�سدي��ر )الكويت(، وف��اق �سدر )ليبيا(، 
خ��ام ب��وين اخلفيف )نيجريي��ا(، وقطر 
اخلفي��ف  العرب��ي  )قط��ر(،  البحري��ة 
)ال�سعودية(، مربان )االمارات العربية 

املتحدة( ومريي )فنزويال(.

اأعلن��ت هيئ��ة النزاهة اأم���ض االأربعاء 
ع��ن متكنها م��ن اإيقاف ���رضف مبلغ 
)27( مليون دوالر كان معدا لل�رضف 
خالف��ا لل�سواب��ط والتعليم��ات الت��ي 
ن���ض عليها قان��ون اال�ستثم��ار  رقم 
13 ل�سنة 2006، وحددتها تعليمات 
امل���رضف  ع��ر   القرو���ض  ���رضف 
الزراع��ي،  م�س��رية اىل ا�ستح�ساله��ا 
ق��رارا م��ن قا�س��ي حمكم��ة حتقي��ق 
بق�ساي��ا  املخت�س��ة  الدي��ن  �س��الح 
باإيق��اف ���رضف  يق�س��ي  النزاه��ة،  
املبل��غ ال��ذي كان مع��دا لل�رضف عن 

طريق امل�رضف الزراعي التعاوين.

أكاديميون: األمن الغذائي يمكن تحقيقه بزيادة مساحة الرقعة المزروعة

مختصون: أزمة السكن المستفحلة حلولها باعتماد البناء واطئ الكلفة
حتدث��ت  والظ��روف  العوام��ل  ه��ذه  وع��ن   
االكادميي��ة االقت�سادي��ة و�س��ال عب��د اهلل 
ح�س��ن قائل��ة "اإن م��ن �سف��ات ا�سعار�سوق 
العق��ار عدم اال�ستق��رار حي��ث التذبذب وارد 
يف كل وق��ت وزمان وه��و كاأية �سلعة اخرى 
حتكمها قوانن العر�ض والطلب يف ال�سوق".
تتاأث��ر  القوان��ن  ان ه��ذه   وبين��ت ح�س��ن 
مبوؤ���رضات ع��دة منه��ا احلالة االمني��ة التي 
تنعك���ض عل��ى اال�سعار �س��واء بالبي��ع او يف 
االيجار، كما تلعب الرقعة اجلغرافية وموقع 
العق��ار دورا يف ذل��ك، اىل جانب تاأثر ا�سعار 
العق��ارات اذا كانت واقعة يف �سوارع �سيقة 

او يف �سوارع جتارية.
 ويع��زو اقت�سادي��ون تذب��ذب اال�سع��ار اىل 
خ�س��وع العق��ارات ملب��داأ العر���ض والطلب، 
موؤكدين �رضورة ان يكون ذلك حقيقيا وغري 
مفتع��ل حي��ث ان حمدودية العر���ض مقابل 
زي��ادة يف الطل��ب ت�ساع��د ب�س��كل كبري على 
ارتف��اع ا�سعار العقارات بيع��ا او ايجارا مبا 

ي�سعب كبح جماحها.
 وقدم��ت ح�س��ن ح��ال اخ��ر لتقلي��ل ا�سع��ار 
اعتم��اد  خ��الل  م��ن  ال�سكني��ة  العق��ارات 
تكنولوجيا البيوت واطئة الكلفة التي �ستقلل 
م��ن تكاليف البناء اىل جانب كونها �سديقة 
للبيئ��ة، بحيث ال تزي��د تكالي��ف بنائها عن 

200مرت مربع. 35 مليون دينارمل�ساحة 
 وا�س��ارت اىل ان التخطي��ط العم��راين للمدن 
)التخطي��ط احل���رضي( نظام معم��ول به يف 
اغل��ب دول الع��امل ويلع��ب دورا يف احلفاظ 
م�ساح��ات  وحتدي��د  املدين��ة  �س��كل  عل��ى 
البي��وت م��ع توف��ر اخلدم��ات، واالن ن�سه��د 
بيوت��ا مب�ساحة تبلغ 27 م��رتا واحيانا اقل، 
وم��ن الغري��ب ان جن��د ان �سعرامل��رت املربع  
للبي��ت ذو امل�ساحة 27 م��رتا اعلى من �سعر 
املواط��ن  الن  م��رت   100 مب�ساح��ة  البي��ت 

م�سطرلل�رضاء ب�سبب ازمة ال�سكن.
 وبين��ت ان زيادة ع��دد �سكان بغ��داد قد اثر 
يف �سع��ر العق��ار ففي العا�سم��ة يرتفع �سعر 
املرب��ع الواح��د للعق��ار عن��ه يف اطرافها او 
بقي��ة املحافظات فهناك مناط��ق �سعراملرت 

املربع فيها يزيد على مليوين دينارومناطق 
اخ��رى اقل بكثري. ولفت��ت اىل ان عدد �سكان 
بغ��داد بح��دود 8 مالي��ن ن�سم��ة م��ا يدع��و 
اىل اال���رضاع ببن��اء قرى ع�رضي��ة وان متتد 
بغ��داد افقي��ا وعموديا ال�ستيع��اب الزيادات 
ال�سكاني��ة ولل�سيط��رة عل��ى ارتف��اع ا�سع��ار 
البي��وت املباعة او املوؤج��رة،  م�سرية اىل ان 
ان�سطار العائلة يزيد من الطلب على �رضاء او 

ايجار البيوت. 
م�رضوع ب�سماية

 وو�سف��ت ح�س��ن م���رضوع ب�سماي��ة بان��ه 
م���رضوع �سكن��ي ناج��ح، حاث��ة عل��ى تبني 
اقام��ة مث��ل ه��ذه امل�ساري��ع النه��ا �ست�سهم 
يف انخفا���ض ا�سعار قط��ع االرا�سي والدور 
ال�سكني��ة، داعية اىل �رضورة ان تعمم جتربة 

ب�سماية يف حمافظات اخرى.

 ويق��ول الباحث االقت�س��ادي اأيهاب النواب 
اأن م�سكل��ة ال�سك��ن تعت��ر من اه��م امل�ساكل 
الت��ي يع��اين منه��ا املجتم��ع العراق��ي على 
ال�سك��ن  توف��ري  وان  املا�سي��ة  العق��ود  م��ر 
للمواطنين ميثل اه��م واجبات الدولة جتاه 
ملتطلب��ات  احليوي��ة  الهميته��ا  مواطنيه��ا 
معي�س��ة افراد املجتمع من جهة، وان تن�سيط 
ه��ذا القط��اع ي�ساهم ب�سكل كب��ري يف حتفيز 
وتن�سي��ط عدد كبري من االن�سطة االقت�سادية 
املرتبط��ة واملتعلق��ة ب��ه ويف حتريك عجلة 
التنمي��ة االقت�سادي��ة واالجتماعية اجلارية 

يف البلد.
 م�س��ريا اإىل اأن م�ساأل��ة توف��ري �سك��ن مالئ��م 
احتياج��ات  ه��رم  قاع��دة  يف  لالإن�س��ان 
االإن�س��ان تقع �سمن اإط��ار الدولة بعد م�ساألة 
االأم��ن،  وهي متثل حتديا �سعبا امام جميع 

احلكوم��ات دون ا�ستثن��اء املتقدم��ة منه��ا 
والنائي��ة،  اال ان ال��دول املتقدمة ا�ستطاعت 
ان حت��د من حجم هذه امل�سكلة اىل امل�ستوى 
الذي ماعاد ميثل م�سكلة لها، يف حن وعلى 
الرغ��م م��ن اتخ��اذ العدي��د م��ن املعاجل��ات 
وال�سيا�س��ات حل��ل ه��ذه امل�سكل��ة، اال انه��ا 
مازال��ت متث��ل عائ��ق ام��ام ال��دول النامية 

والتي منها العراق.
 ه��ذا ويعاين العراق منذ عق��ود من اأزمة يف 
قط��اع ال�سك��ن هي االأ�س��واأ ب��ن نظرائه من 
ال��دول املجاورة واالإقليمي��ة، وذلك الأ�سباب 
عدي��دة منه��ا �سيا�سي��ة ومنه��ا اقت�سادي��ة 
اال�سب��اب  وتتمث��ل  اجتماعي��ة،  واخ��رى 
ال�سيا�سي��ة يف مام��ر ب��ه البل��د م��ن ح��روب 
وا�سطرابات �سيا�سية واأمنية �سديدة مازالت 

تفر�ض نف�سها حلد االآن.

 ي�سهد �سوق العقار بني 
فرتة واخرى تذبذبا 

يف ا�سعار املرت املربع 
الواحد بني منطقة 

واخرى كما تلعب عنا�سر 
اخرى دورا يف حتديد 
ا�سعار العقارات �سواء 
كانت خم�س�سة لل�سكن 

ام حمال جتارية، اال 
ان ا�سعار العقارات يف 

املح�سلة النهائية تخ�سع، 
كبقية ال�سلع، اىل مبداأ 
العر�ض والطلب الذي 

حتدده جمموعة عوامل 
وظروف.

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة  

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

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


