
على  للح�صول  �صعيها  اىل  ا�صارت  حني  يف   
لتعزيز  دوالر  م��ل��ي��ون   89 مب��ق��دار  مت��وي��ل 
البنية  تاأهيل  واإع��ادة  للطوارئ  ا�صتجابتها 

الزراعية املت�رضرة ودعم املزارعني. 
وقالت املنظمة يف بيان اإن "نحو 200,0000 
�صخ�ص من املو�صل واأنحاء اأخرى من العراق 
�صيتمكنون من العمل وك�صب الدخل الأول مرة 
على  داع�ص  بتنظيم  ي�صمى  ما  �صيطرة  منذ 
وذل��ك   ,2014 يف  املنطقة  تلك  م��ن  اأج���زاء 
االأغذية  منظمة  اأطلقته  جديد  م�رضوع  بف�صل 
ال�صتعادة  )ال��ف��او(  املتحدة  ل���أمم  وال��زراع��ة 
من  هكتار   250,000 لنحو  ال���ري  ن��ظ��ام 

االأرا�صي الزراعية".
وتوقعت املنظمة اأن "تتدفق املياه قريبًا عرب 
القنوات التي كانت تغذي هذه االأرا�صي التي 
نحو  وتبعد  االأي��ام  من  يوم  يف  خ�صبة  كانت 
اأكرب املدن  30 كيلومرتاً غرب املو�صل, ثالث 
برنامج,  خ���ل  "من  اأن��ه  مبينة  العراقية", 
املكونات  اأحد  يعد  الذي  العمل,  مقابل  النقد 
الرئي�صية مل�رضوع الفاو, �صتقدم املنظمة الدعم 
للعائ�ت االأكرث �صعفًا التي حتتاج اإىل املال 
توفري  بينها  ومن  اليومية  احتياجاتها  ل�صد 
الطعام وامل�ب�ص والتدفئة واملوا�ص�ت, حيث 
مل يح�صل العديد من هوؤالء على عمل يك�صبون 

منه اأجراً منذ عامني يف االأقل".
وا�صارت املنظمة اىل اأن "العاملني �صمن هذا 
الرئي�صية  القناة  بتنظيف  �صيقومون  الربنامج 
من  للري,  ال�صمايل  اجلزيرة  نظام  مل�رضوع 
يتم  لكي  واالأن��ق��ا���ص  واحل��ج��ارة  االأو���ص��اخ 
ال�صغرية  القنوات  لتغذي  جديد  من  فتحها 
اأن  اىل  النظر  الفتة  الزراعية",  االأرا�صي  يف 
ال�صخ  حمطة  باإ�ص�ح  قامت  الفاو  "منظمة 

التي تغذي نظام القنوات من �صد املو�صل".
املنظمة  �صتتعاون  مرة  "الأول  اأن��ه  وتابعت 
االأل��غ��ام  اإزال����ة  يف  متخ�ص�صة  ���رضك��ة  م��ع 
املحيطة  الثمينة  الزراعية  املناطق  لتنظيف 
املنفجرة  غري  النا�صفة  العبوات  من  بالقنوات 
املحا�صيل  زرع  املزارعون من  يتمكن  بحيث 
"هذا  اأن  اىل  م�صرية  باأمان",  موا�صيهم  ورعي 

من  اأك��رث  حاليًا  منه  ي�صتفيد  ال��ذي  امل�رضوع 
الإحياء  اأ�صا�صيًا  يعد  �صخ�ص  اآالف  ث�ثة 

الن�صاطات الزراعية يف املنطقة".
ونقل بيان املنظمة, عن ممثل الفاو يف العراق 
مل  عامني  مدى  "على  قوله:  الزعبي  فا�صل 
يتمكن املزارعون هنا من زراعة اخل�رضوات, 
الري  قنوات  دمرت  امل�صلحة  اجلماعات  الأن 
موؤكداً  النا�صفة",  بالعبوات  املنطقة  ولوثت 
على  قدرتهم  ا�صتعادة  من  النا�ص  "متكني  اأن 
لي�ص  املنطقة مهم  والتجارة يف هذه  الزراعة 
لبناء االزدهار  الغذائي, بل كذلك  فقط ل�أمن 

وال�ص�م الدائم يف الب�د".
"مزارعي  اأن  اىل  االهتمام  الزغبي  ولفت 

القريب, ي�صّدرون  املا�صي  املنطقة كانوا يف 
خ�رضواتهم وحما�صيلهم الزراعية ومن بينها 
القمح وال�صعري اإىل �صوريا وغريها من الدول, 
اأن  مو�صحا  العراقيني",  مل�يني  ويوفرونها 
الفواكه واخل�رضوات  االآن على  تعتمد  "الب�د 

امل�صتوردة".
املزيد  ا�صتعادة  "مع  اأنه  الفاو  منظمة  وتبني 
جهد  بذل  اإىل  احلاجة  �صتزداد  االأرا�صي,  من 
حتى  التحتية  البنية  تاأهيل  الإع���ادة  كبري 
وا�صتعادة  الزراعي  االنتاج  ا�صتئناف  ميكن 
�صبل العي�ص", موؤكدة �صعيها ل� "احل�صول على 
لتعزيز  دوالر  مليون   89 مبقدار  ملٍحّ  متويل 
ا�صتجابتها للطوارئ مبا يف ذلك اإعادة تاأهيل 

املزارعني  ودعم  املت�رضرة,  الزراعية  البنية 
احليوانية  ثروتهم  تلقيح  على  وم�صاعدتهم 
النقد  م�رضوع  وتو�صيع  لها,  الطعام  وتوفري 
املولدة  الن�صاطات  من  وغريه  العمل,  مقابل 

للدخل".
واأكدت اأن "العمل الذي تقوم به الفاو, بالتن�صيق 
مع احلكومة العراقية, يدعم العائ�ت العائدة 
وعائ�ت  ا�صتعادتها,  متت  التي  املناطق  اإىل 
وال�جئني  امل�صيفة  واملجتمعات  النازحني, 
"متويل  اأن  اىل  م�صرية  �صوريا",  القادمني من 
امل�رضوع احلايل الإ�ص�ح نظام اجلزيرة للري 
يتم من خ�ل برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 

.")UNDP(

ك�صف ع�صو اللجنة التحقيقية امل�صكلة يف جلنة االقت�صاد 
واال�صتثمار النيابية النائب عبد ال�ص�م املالكي, ان الرز 
االإ�صرتاتيجي  اخلزين  ح�صة  �صمن  كان  للعراق  املورد 
للجي�ص الهندي ل�صنة 2011, ويف الوقت الذي اكد ثبوت 
حل�صاب  امل�صتورد  الهندي  الرز  �ص�حية  وعدم  ف�صاد 
الفا�صد  الرز  زج  يف  ال��وزارة  تعّمد  بني  التجارة,  وزارة 
الإخفاء  مرات  لث�ث  التموينية  البطاقة  مفردات  �صمن 

ادلة اجلرمية والف�صاد.
وقال املالكي , ان "هنالك �صبهات ف�صاد و�صكاوى كثرية 
وردت حول �صفقة الرز الهندي, ما ا�صتدعى ت�صكيل جلنة 
النيابية  واال�صتثمار  واالقت�صاد  النزاهة  من  م�صغرة 
للذهاب اىل املخازن, واالإط�ع على الكميات املخزونة 
من الرز", مبينا ان "الرز املوجود يف املخازن يقال انه 
كان �صمن اخلزين اال�صرتاتيجي للجي�ص الهندي يف عام 

2011 وبعد انتهاء �ص�حيته مت توريده اىل العراق".
واأ�صاف ان "العراق مل يتعامل �صابقا على �رضاء الرز اال 
فقط يف �صهر رم�صان وحتديدا بنوعية الرز الب�صمتي اما 
ملفردات البطاقة التموينية فكانت جميع التعاقدات من 
الفتا  واالرغواي",  وفيتنام  املتحدة  والواليات  تايلند 
غري  الهندي  ال��رز  وردت  التي  "ال�رضكة  ان  اىل  النظر 

معروفة اخللفيات".
الرز  زج  تعمدت  التجارة  "وزارة  ان  املالكي  وتابع 
مرات  لث�ث  التموينية  البطاقة  مفردات  �صمن  الفا�صد 
الإخفاء ادلة اجلرمية والف�صاد وقتل ال�صعب العراقي رغم 
ان  مبينًا  عليها",  التحفظ  على  التو�صيات  ت�صديدنا يف 
بانتظار  الق�صاء  اىل  احالتهما  متت  والتقرير  "امللف 

البت بهما".
النيابية  واال�صتثمار  االقت�صاد  "جلنة  ان  املالكي  وبني 
امل�صكلة  التحقيقية  اللجنة  خ�ل  من  تقريرها  رفعت 

الع�قة من  ذات  اىل اجلهات  الربملان  يف 
النزاهة",  ق��ا���ص��ي  خ����ل 

م���و����ص���ح���ا 

واحد  رقم  بالعنرب  املوجود  الرز  ان  اثبت  "التقرير  ان 
والبالغة كميته 4707 طن فا�صد وال ي�صلح ل��صته�ك 
اي�صا,  الثانية  بالتح�صية  خنف�صائية  دودة  وجود  مع 
كامل  ب�صكل  ال�ص�حية  وعدم  تعفن  وجود  اىل  ا�صافة 

ل��صته�ك الب�رضي".
كان  ال��وزراء  "قرار جمل�ص  ان  اىل  النظر  املالكي  ولفت 
ل��صته�ك  �صاحلة  ال��رز  كميات  بو�صف  م�صتعجً� 
قبل  ال��وزراء  جمل�ص  فيه  وقع  فادح  الب�رضي,وهوخطاأ 
اخذ الراأي والنتيجة من اللجان التحقيقية", مو�صحا ان 
"هنالك مافيات حتركت اليهام االخرين بان الرز �صالح 

ل��صته�ك الب�رضي".
من جانبها اكدت جلنة االقت�صاد واال�صتثمار الربملانية, 
قتل  معناه  التحقيق  انتهاء  قبل  الرز  توزيع  ان  ال�صبت, 
العراقيني يف حال ثبت ف�صاده, مبينة ان الق�صية طاملا 
مل حت�صم ب�صكل نهائي فينبغي على الوزارة التحفظ على 
الكميات املوجودة لديها وال تطلقها اىل اال�صواق �صمن 

البطاقة التموينية. 
انه  البجاري  نورة  النائبة  اللجنة  رئي�ص  نائبة  وقالت 
دارت  التي  االتهامات  ب�صاأن  ت�صكيل جلنة حتقيقية  "مت 
وردت  التي  الهندي  ال��رز  ب�صفقة  ف�صاد  وج��ود  ح��ول 
"اللجنة  ان  مبينة  التموينية",  البطاقة  مفردات  �صمن 
ا�صت�صافت وزير التجارة وكالة �صلمان اجلميلي وامل�ك 
ملعرفة  ال��وزارة  يف  والقانونية  بالعقود  املتخ�ص�ص 

خلفيات هذا املو�صوع".
وتابعت ان "الوزير ا�صار خ�ل اال�صت�صافة بعدما عر�صنا 
على  توزيعه  مت  وال��ذي  التالف  ال��رز  من  عينات  عليه 
املواطنني مبحافظة وا�صط اىل ان هنالك ن�صبًا للتلف يتم 

نتيجة  بحريًا  الرز  نقل  ب�صحنات  و�صعها 
املدة خ�ل  للرطوبة وطول 

ثم  ال���ن���ق���ل, 

يتم اجراء معاجلات بالتعفري وغريها وقد التنجح تلك 
املعاجلات يف بع�ص الكميات التي و�صلت اىل م�صتوى 

كبري من الرداءة".
ب�صكل  حت�صم  مل  طاملا  "الق�صية  ان  البجاري  وا�صافت 
الكميات  على  التحفظ  ال���وزارة  على  فينبغي  نهائي 
البطاقة  �صمن  ل��صواق  والتطلقها  لديها  املوجودة 
قتل  معناه  فهذا  فا�صدة  كانت  ان  لكونها  التموينية 
لل�صعب بانتظار ت�صكيل جلان حتقيقية حكومية برملانية 
م�صرتكة العادة فح�صها ب�صكل كامل", الفتة النظر اىل 
ان "الوزارة تتذرع بان الكميات املوجودة يف ال�صوق قد 
البقية  اما  تالف,  رز  بوجود  حتقيقات  فتح  قبل  اطلقت 

فقد مت التحفظ عليها بح�صب حديث الوزير". 
وكان النائب عن كتلة االأحرار ر�صول الطائي اأكد, االأحد 
املواد  وك�ء  من  عدداً  اأن   ,)2016 االأول  ت�رضين   30(
على  "الفا�صد"  ال��رز  م��ادة  وزع��وا  بغداد  يف  الغذائية 
املواطنني بداًل عن الرز الهندي, م�صرياً اإىل اأن الكثري من 
املواطنني ممن ت�صلموا هذا الرز ي�صكون من "رائحة الرز 

ال�صيئة".
اأعلن,  اجلميلي  �صلمان  وكالة  التجارة  وزي��ر  اأن  يذكر 
التحقيقات  انتهاء   ,)2016 االأول  ت�رضين   15( ال�صبت 
جهة  وج��ود  ع��دم  م��وؤك��داً  الهندي,  ال��رز  �صفقة  ب�صاأن 
االآن,  حتى  "فا�صد"  الرز  اأن  اأثبتت  خمت�صة  اأو  معتربة 
اأكرب  من  واحدة  املجهزة  ال�رضكة  اأن  اإىل  اأ�صار  يف حني 

�رضكات الرز العاملية ولها ع�رضات العقود 
مع الوزارة.
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ب��اراك  االأمريك��ي,  الرئي���ص  وق��ع 
اأوبام��ا, عل��ى ميزانية الدف��اع لعام 
ب���619 مليار  2017, والت��ي تقدر 
دوالر, بع��د اأن واف��ق عليه��ا جمل�صا 
الن��واب وال�صيوخ. وحمل��ت امليزانية 
بتقلي���ص  يتعل��ق  بن��دا  الدفاعي��ة 
وا�صنط��ن  ب��ني  الع�صك��ري  التع��اون 
اأال  عل��ى  البن��د  ومو�صكو.ون���ص 
ُت�صتخ��دم اأي��ة اأم��وال م��ن امليزاني��ة 
الدفاعية للع��ام 2017 يف اتفاقات 
ع�صكري-ع�صكري  وتع��اون  �رضاك��ة 
ح�ص��ول  بع��د  اإال  البلدي��ن,  ب��ني 
وزي��ر الدف��اع بالتن�صي��ق م��ع وزي��ر 
اخلارجي��ة, على موافق��ة خا�صة من 

اللجان املتخ�ص�صة يف الكونغر�ص.

تراجع��ت اأ�صع��ار النف��ط يف تعام�ت 
اآ�صيوي��ة هزيلة قبل عط��ل عيد املي�د 
وراأ���ص ال�صن��ة اجلدي��دة لتب��دد بع�ص 
املكا�ص��ب الت��ي حققته��ا يف اجلل�ص��ة 
ال�صابق��ة مع اإقبال التج��ار على جني 
االأرب��اح. ونزل خ��ام القيا�ص العاملي 
مزي��ج برنت يف العق��ود االآجلة ت�صليم 
فرباير �صباط 20 �صنتا اأو 0.4 باملئة 
للربمي��ل بحل��ول  54.85 دوالراً  اإىل 
جرينت���ص  بتوقي��ت   0616 ال�صاع��ة 
بعدم��ا اأنهى اجلل�ص��ة ال�صابقة مرتفعا 
1.1 باملئ��ة. وانخف���ص خ��ام غ��رب 
تك�صا���ص الو�صي��ط االأمريكي 26 �صنتا 
دوالراً   52.69 اإىل  باملئ��ة   0.5 اأو 
للربمي��ل بعدم��ا زاد 0.9 باملئ��ة عند 

الت�صوية يوم اخلمي�ص.

ق��ال تقرير �ص��ادر ع��ن بيكرهي��وز اإن 
حفارات النفط يف الواليات املتحدة قد 
وا�صلت �صعودها ل�أ�صبوع الثامن على 
الت��وايل يف اأح��دث ع�مة عل��ى تعايف 
ال���رضكات االأمريكي��ة املنتج��ة للنف��ط 
ال�صخ��ري. واأ�ص��اف التقري��ر املن�ص��ور 
عل��ى املوق��ع االلك��رتوين لبيك��ر هيوز 
اإن ع��دد حف��ارات النف��ط يف الوالي��ات 
املتح��دة ق��د زاد بواقع 13 حف��اراً اإىل 
النفط قرب  اأ�صعار  523 من�صة.وحتوم 

اأعلى م�صتوياتها يف 17 �صهراً.

فضيحة.. الرز التالف من حصة الخزين االستراتيجي للجيش الهندي لسنة 2011

"النقد مقابل العمل".. برنامج أممي لتشغيل العاطلين وإعمار الموصل

اأعلنت منظمة االغذية 
والزراعة "الفاو" 

التابعة للأمم املتحدة، 
اجلمعة، اطلق م�شروع 
جديد يحمل ا�شم "النقد 

مقابل العمل" لت�شغيل 
مواطن  الف   200

وا�شتعادة نظام الري 
لنحو 250،000 

هكتار من االأرا�شي 
الزراعية واعادة اعمار 

البنى التحتية يف مدينة 
املو�شل

بغداد - 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

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

بغداد – متابعة


