
وق��ال الناط��ق الر�سم��ي با�س��م وزارة الزراعة 
حمي��د النايف يف حديث �سحف��ي : ان وزارته  
حتت��اج اىل دع��م كب��ر لك��ون تخ�سي�س��ات 
املوازن��ة االحتادي��ة غ��ر كافية م��ا اأدى اىل 

توقف العديد من امل�ساريع.
تعظيم امل�شاريع

تعظي��م  اعتم��دت  ال��وزارة  ان  الناي��ف  واأك��د 
االي��رادات م��ن اج��ل اجن��از بع���ض امل�ساريع 
خم�س�س��ة  برام��ج  وف��ق  العم��ل  اىل  م�س��را 
للمكافحة املتكاملة الآفات احلنطة وال�سعر . 

 و�س��دد على مطالب��ة الوزارة بدع��م الفالحني 
واملزارع��ني وخaا�س��ة م��ا يتعل��ق باال�سعار 
املبي��دات واال�سم��دة  ا�سع��ار  نظ��را الرتف��اع 
وغرهم��ا، الفتا النظر اىل اعتماد خطة علمية 
زراعية للمو�سم الزراعي ال�سيفي وال�ستوي .   

دعم الوزارات 
وتاب��ع الناي��ف ان ح�سة الفالح م��ن اال�سمدة 
الت��ي يت�سلمها من ال��وزارة التكفي بل ي�سرتي 
م��ا يحتاج��ه م��ن م��واد خا�س��ة بالزراعة او 
احل�س��اد او منظومات ال�سقي ، علما  ان وزارة 
الزراع��ة حتت��اج اىل دع��م وزارات الكهرب��اء 
والنف��ط واملوارد املائي��ة . وبني ان �سعر الطن 
الواح��د كان يف الع��ام املا�س��ي 700 ال��ف 
دين��ار مت تخفي�سه خالل العام احلايل ليكون 
560 الف��ًا وه��ذا التخفي���ض جاء بع��د درا�سة 
عميقة من قبل اللجنة االقت�سادية يف جمل�ض 
ال��وزراء بعد االط��الع على اال�سع��ار العاملية 
للحنطة، مو�سحا ان ال�سعر القدمي كان االعلى 

بني دول اجلوار 
حتديد اال�شعار 

واعرب عن اأمل��ه يف زيادة  ا�سعار املحا�سيل 
لدعم الفالح ال��ذي يعاين ارتفاع اجور االيدي 
العاملة وارتفاع النقل. ويوؤكد النايف اأنه على 
الرغم من انخفا�ض �سعر الطن الواحد للمو�سم 
احل��ايل وتثبيت��ه ف��ان جمل���ض ال��وزراء ق��رر 
���رف م�ستحقات الفالح خ��الل 10 ايام من 
ت�سلي��م احلا�سل وهذا يقل��ل من ا�ستياء الفالح 

واملزارع من جراء التاأخر يف �رفها.
 واأملح اىل ان بع�ض دول اجلوار تهرب احلنطة 
اىل العراق لكي تباع بال�سعر العراقي املدعوم 

وق��د مت قط��ع الطري��ق ع��ن ه��وؤالء بتخفي�ض 
�سعر احلنط��ة ، مو�سحا اأن خمت��رات الوزارة 
واجهزته��ا متكنت من ك�س��ف احلنطة القادمة 

من دول اجلوار .
 وق��ال الناي��ف: على الرغم م��ن ان ال�سعر غر 
جم��ز لكن��ه مبل��غ �ري��ع الدف��ع ي�س��د حاجة 
الف��الح لكي يط��ور عمله يف املو�س��م الزراعي 
الالح��ق ، ف�س��ال ع��ن ان جمي��ع امل�ستحق��ات 
للمزارعني �سوف حت�سم مبجرد اكمال التدقيق 

الرقابي واملايل لالعوام 2014و2015.
 ولف��ت  النايف االنتب��اه اىل وجود الكثر من 
املعوق��ات تعرت�ض عمل ال��وزارة منها وجود 
اموال اعطي��ت للمزارعني باالق�ساط مل ت�سرتد 
لك��ي ن�ستفي��د منه��ا ، م�س��را اىل ان االقرا�ض 
عملي��ة مهم��ة ج��دا اال ان مبالغها ل��دى البنك 

املركزي وبها بع���ض ال�روط ال�سعبة كرهن 
العقار وعدد كبر من املزارعني ال ي�ستطيعون 

اخذ هذه القرو�ض . 
االكتفاء الذاتي

 واك��د الناي��ف ان ال��وزارة تغط��ي 80 باملئة 
م��ن احلاج��ة الفعلي��ة للحنط��ة الت��ي تذه��ب 
اىل مف��ردات البطاق��ة التمويني��ة والع�ري��ن 
املتبقي��ة ن�ستورده��ا م��ن اخل��ارج فحاجتن��ا 
الفعلي��ة للحنط��ة ه��ي 5 ماليني ط��ن لتغطي 
مف��ردات احل�سة التموينية ، ونتوقع ان نت�سلم 
3 مالي��ني و 650 ال��ف ط��ن للمو�س��م  احلايل 
ح�س��ب اخلطة الزراعية الت��ي نعدها مع وزارة 
التج��ارة واملوارد املائي��ة اال ان ذلك مرهون 
بالظروف واالحوال اجلوي��ة التي قد تقلل من 

توقعنا.

 وبني ان الطاقة اال�ستيعابية ل�سايلوات وزارة 
التج��ارة ال ت�ستطيع ان تواك��ب زيادة االنتاج 
الزراع��ي من املحا�سي��ل ب�سبب ع��دم تو�سيع 
�سايلواته��ا، لذلك كلما ازداد انتاج املحا�سيل 

مل تتمكن وزارة التجارة ت�سلمها من الفالح  
املناطق املحررة .

وب��ني الناي��ف : ان هن��اك بداي��ة زراع��ة يف 
نين��وى  حمافظ��ة  منه��ا  املح��ررة  املناط��ق 
ان تك��ون  الدي��ن ونام��ل  واالنب��ار و�س��الح 
الزراعة يف هذه املناطق بكامل طاقتها ، لكي 
ن�س��ل اىل االكتف��اء الذاتي ملح�س��ول احلنطة 
ولدين��ا بح��وث عدي��دة م��ن دائ��رة البح��وث 
الزراعي��ة حول تنمية حم�س��ول احلنطة فازت 
بجوائ��ز املعهد االقت�س��ادي العراقي ناأمل ان 

ن�ستفيد منها م�ستقبال .

بيئة  ظل  يف  تعمل  العراقية  العمل  ا�سواق  ان  من  الرغم  على 
 ، والب�رية  املادية  االمكانيات  توافر  مع  جديدة،  اقت�سادية 
الذي مر  الريعي  االنتعا�ض  ان هناك بطالة متف�سية يف ظل  اال 
ب�سورة  مرفها  خاللها  املواطن  وا�سبح  العراقي  االقت�ساد  به 
باتت اكرث و�سوحا مما كان عليه قبل العام 2003 ، ومع ذلك 
فان م�ستوى اداء االقت�ساد اخذ باالنخفا�ض التدريجي لرفاهية 
مواطنيه بعد انهيار ا�سعار النفط الدولية وتراجعها اىل اكرث من 

الن�سف خالل ال�سنوات الثالث االخرة .
فبعد ان و�سل م�ستوى �سعر الرميل الواحد ذروته عام 2008 
و�سل  بل  دوالرا   50 من  اقل  ا�سبح  للرميل  دوالرا   140 اىل 
 ، اب من عام 2015  �سهر  للرميل يف  اقل من 40 دوالرا  اىل 
ومازالت ا�سعار النفط منخف�سة حتى االن ما يعني ان املوؤ�رات 

قد انخف�ست هي االخرى .
التي  االقت�سادية  البيئة  ان  اىل  العاين  جمال  الدكتور  وا�سار 
يعي�سها العراق اثرت يف او�ساع ا�سواق العمل ، مبينا يف حديث 
 ، : ان ابرز القيود التي القت بظاللها على �سوق العمل  �سحفي 
عدا   ) واخلا�ض  العام  القطاع   ( املحلية  اال�ستثمارات  قلة  هي 
قطاع النفط اىل جانب االو�ساع العامة ما يعني ان العمالة يف 

هذا القطاع قليلة والمتت�ض عمالة فائ�سة يف ا�سواق العمل. 
دون  من  العمل  فر�ض  تو�سيع  �سعوبة  اىل  النظر  العاين  ولفت 
تو�سيع حجم اال�ستثمارات املحلية واالجنبية الن تو�سيع فر�ض 
العمل املحلية يخلق دخواًل لهوؤالء العاملني �سواء الداخلني اىل 
�سوق العمل الول مرة او من الذين وجدوا انف�سهم �سمن العاطلني 
عن العمل ، وهذه الدخول املتولدة من هذه اال�ستثمارات تخلق 
العاملة  االيدي  على  طلبا  يولد  ما  واخلدمات  ال�سلع  على  طلبا 
�سوقي  تو�سيع  ثم  ومن  والكفاءات  املهارات  يف  تنوعا  ويخلق 

اخلدمات وال�سلع .
دخول اال�شتثمارات 

القطاعات  اىل  اال�ستثمارات  توجه  ان  ���رورة  العاين  واك��د 
وال�سناعة  ب��ال��زراع��ة  املتمثلة  الرئي�سية 

والت�سييد  والبناء  واخلدمية 
ل����ك����ون����ه����ا 

االقت�سادي  وامنه  العراقي  املواطن  مت�ض  حقيقية  قطاعات 
اخ��رى.  جهة  من  له  العمل  فر�سة  وتوفر  جهة  من  والغذائي 
تفعيل  اأجل  االقت�ساد من  قبل خراء  املطالبات من  وتتوا�سل 
القطاعات االنتاجية ال�ريعة ومنها القطاع الزراعي الذي ميلك 
جميع مقومات النهو�ض القوي لوجود االر�ض واملياه وااليدي 

العاملة .
االنفتاح االقت�شادي

 العاين بنينّ ان النمو االقت�سادي يف العراق كان مقت�را على 
النمو ولي�ض  الريعي لهذا  يوؤكد اجلانب  النفطي فقط ما  القطاع 
جانب االنتاج ال�سلعي املحلي ، م�سيفا ان هذا يجعل االقت�ساد 
اىل  يعر�سه  ما  كبرة  ب�سورة  اخل��ارج  على  منفتحا  العراقي 
 ، االجنبية  االقت�سادات  لها  تخ�سع  التي  وال��دورات  االزم��ات 
اثر مبا�رة يف جانب  قد  االمني  الو�سع  فان  ذلك  اىل  ا�سافة 
العر�ض الكلي املحلي من حيث اال�ستثمار املحلي االجنبي ، ما 
ادى اىل انخفا�ض هذه اال�ستثمارات ب�سورة غر م�سجعة ، وهذا 
ال�سلع  الب�سائع من  ا�ستراد  العراقي اىل  الو�سع دفع امل�ستثمر 
اثر يف االنتاج املحلي ب�سورة  االجنبية مبختلف ا�سنافها ما 

كبرة  .
واكد ع�سو جلنة االقت�ساد واال�ستثمار النيابية برهان املعموري 

اأن اللجنة و�سعت اللم�سات االخرة على قانون اال�ستثمار 
ناق�سوا  اللجنة  اع�ساء  ان   : �سحفي  بيان  يف  املعموري  وقال 
اغلب االأمور املهمة التي تخ�ض عمل الهيئة الوطنية لال�ستثمار 
من  عدد  و�سع  وكذلك  وتعديالته  اال�ستثمار  قانون  ال�سيما 
واملوارد  القانون  تخدم  خاللها  من  التي  والفقرات  التو�سيات 
امل�ستثمرين  امام  املعوقات  بع�ض  اإزال��ه  مع  للبالد  املتعددة 

وتذليلها لت�سيع اال�ستثمار. 
وا�ساف ، ان من املهم وجود قانون يحمي املوارد والعائدات 

 ، البلد وحمايه امل�ستثمرين  التي تدخل اىل 
مبينا ان هذا القانون يوؤدي 

دف���ع  اىل 

التنمية االقت�سادية واالجتماعية وتطوريها بعد تدهور  عملية 
تدعم  التي  الت�ريعات  وغياب  العراقي  للواقع  التحتية  البنية 

مثل هذا التوجه.  
وتنمية  العلمية  التقنية  اخل��رات  جلب  كذلك   ، البيان  وتابع 
ال�سيا�سات  املوارد الب�رية الن العراق انقطع عن العامل ب�سبب 
االقت�سادية اخلاطئة وحروبه واحل�سار االقت�سادي الذي فر�ض 
القوانني  يف  النظر  اإع��ادة  ي�ستوجب  ما  العراقي  ال�سعب  على 
التطور  ركب  اىل  العراق  تعيد  ت�ريعات  واإ�سدار  االقت�سادية 
اال�ستثمار  ودخولهم  امل�ستثمرين  �سي�سجع  الذي  االمر  العاملي 
الد�ستور  عليه  ن�ض  ما  وح�سب  العراقي  االقت�ساد  وانعا�ض 
العراقي  .  ودعا ع�سو  جمل�ض النواب همام حمودي، يف وقت 
�سابق اىل اإلزام موؤ�س�سات الدولة كافة بتاأمني احتياجاتها من 
املنافذ  على  ال�سيطرة  ���رورة  اكد  حني  ويف  املحلي،  املنتج 
كمركية  رقابة  و�سمان  التهريب  عمليات  من  واحلد  احلدودية 
فعالة، طالب جمل�ض الوزراء وهيئة النزاهة واللجان الرملانية 

املعنية مبواجهة اخطبوط الف�ساد. 
منظمة  اقامتها  التي  الفعالية  يف  كلمته  خالل  حمودي  وقال 
�سعار  حتت  ال�سناعة  وزارة  مع  بالتعاون  والكفاءات  النخب 
نتحمل  جميعًا  اننا   �سيادتن��ا(  �خ  نر�سنّ �سناعتن�ا  )بدع�م 
م�سوؤولية دعم ال�سناعة الوطنية ابتداًء من الوزارات واملواطنني 
و�سواًل اىل و�سائل االعالم التي تتحمل م�سوؤولية خا�سة ، داعيًا 
املواطن العراقي اىل ان  يجعل َمْن مع ال�سناعة الوطنية وَمْن 

ال يهتم بها مقيا�سا ومعيارا لتقييم االحزاب واال�سخا�ض 
ووو�سائل االعالم املختلفة .

Wed.24  May. 2017 issue no 351مال واستثمار4  
االربعاء 24 آيار 2017 العدد 351

0.3

0.14 

0.5

القيا�س��ي  نيك��ي  املوؤ���ر  اأغل��ق 
انتح��اري  هج��وم  بع��د  منخف�س��ا 
عل��ى حف��ل مو�سيق��ي يف بريطاني��ا 
دف��ع امل�ستثمري��ن اىل توخ��ي احلذر 
م��ا اأدى اإىل ارتف��اع ال��ني ال��ذي يعد 
م��الذا اآمن��ا يف ح��ني انخف���ض عدد 
م��ن اأ�سه��م ال���ركات امل�س��درة يف 
بور�س��ة طوكي��و ل��الأوراق املالية         ، 
وتراجع نيك��ي 0.3 يف املئة م�سجال 
19613.28 نقط��ة ، ون��زل املوؤ�ر 
توبك���ض االأو�سع نطاقا 0.2 يف املئة 
وانخف���ض  نقط��ة   1565.22 اإىل 
املوؤ���ر جيه.بي.اإك���ض نيك��ي بن�سبة 

مماثلة اإىل 13973.43 نقطة  

م�ستوى  اأدن���ى  اإىل  ال����دوالر  هبط 
�سلة  اأم��ام  اأ�سهر  �ستة  من  اأك��رث  يف 
من  خ�سائره  مو�سعا  العمالت  من 
العملة  املا�سي مع ت�رر  االأ�سبوع 
ال�سبابية  ح��ال��ة  م��ن  االأم��رك��ي��ة 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  ال�سيا�سية 

وانتعا�ض اليورو 
يقي�ض  الذي  الدوالر،  موؤ�ر  وتراجع 
�سلة  مقابل  اخل�راء  العملة  قيمة 
 0.14 رئي�سية،  عمالت  �ست  م��ن 
اأواخ���ر  يف   97.005 اإىل  باملئة 
االأم��رك��ي.  ال�سوق  يف  التعامالت 
ويف وقت �سابق من اجلل�سة هبط اإىل 
96.797 وهو اأدنى م�ستوى له منذ 

التا�سع من نوفمر ت�رين الثاين

اأن حقق  ال�سعود بعد  الذهب  وا�سل 
خم�سة  يف  اأ�سبوعية  زي���ادة  اأك��ر 
ال��دوالر  بهبوط  مدعوما  اأ�سابيع 
االأمركي اأمام اليورو يف حني اأذكت 
وا�سنطن  يف  ال�سيا�سية  التوترات 
امل��زي��د م��ن ال��ط��ل��ب ع��ل��ى امل��ع��دن 

النفي�ض كمالذ ا�ستثماري اآمن.
الفوري  للبيع  الذهب  �سعر  وارتفع 
دوالر   1260.96 اإىل  باملئة   0.5
ل��الأوق��ي��ة )االأون�����س��ة( يف اأواخ���ر 
يف  االأمركي  ال�سوق  يف  التعامالت 
االأمركية  الذهب  عقود  زادت  حني 
الت�سوية  عند  لت�سجل  باملئة   0.6

1261.40 دوالر لالأوقية

خبراء: البيئة المتذبذبة تقلص من مساحة نمو االقتصاد الوطني

  لتجاوز األزمة المالية.. الزراعة تعظم مواردها برفدها االستثمار المحلي

توؤكد وزارة الزراعة ان 
االزمة املالية اثرت �شلبا يف 

القطاع الزراعي واأدت اىل 
تخفي�ض �شعر طن احلنطة 
من 700 الف دينار وهو 
�شعر الطن للعام املا�شي،  

اىل 560 الف دينار للمو�شم 
احلايل اال انه وعلى الرغم 

من هذا االنخفا�ض فان 
الوزارة اعلنت ان الفالح 
�شوف يت�شلم م�شتحقاته 

خالل ع�شرة ايام من ت�شليم 
املحا�شيل .
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بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
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


