
قال املتحدث با�سم وزارة الزراعة حميد النايف يف ت�رصيح 
لـ ) اجلورنال ( ان "وزارة الزراعة لها دور كبري يف تقدمي 
اخلدمات الالزمة للفالح وتغطية احتياجاته كافة"،  الفتًا 
النظر اىل "اننا �سهدنا يف هذا املو�سم تغطية االحتياجات 
وتوافر  اال�سعار  برخ�ص  متيز  والــذي  املحلي  املنتج  من 
املنتج  به  يتميز  الذي  املحلي  املنتج  من  كبرية  كميات 
من  الكثري  �سهادة  طريق  عن  وهذا  االجنبي  عن  العراقي 

املتخ�س�سني واملتذوقني".
احلماية  توفري  اىل  "تدعو  الــزراعــة  وزارة  اأن  واأ�ــســاف 
ال�سنوات  احلقيقية للمنتج املحلي كي تزيد من وفرته يف 
املقبلة"،  الفتًا النظر اىل انه "على الرغم من قرار جمل�ص 
املنتج  من  حتّجم  التي  املنتجات  ا�سترياد  مبنع  ــوزراء  ال
من  املحلية،  ال�سوق  تدخل  منتجات  هناك  ان  اال  املحلي 
عمل  الية  يف  �سعفًا  نعاين  الننا  االجنبية  امل�ستوردات 
املنافذ احلدودية" .  وتابع النايف اأن "وزارة الزراعة توؤ�رص 
اية زيادة حا�سلة يف امل�ستوردات  على  
ـــــة  ـــــي ـــــب ـــــن االج

االجــراءات  اتخاذ  يتم  كي  التجارة  وزراة  مع  وبالتعاون 
الالزمة باملنع"،  مبينا ان "قرار منع اال�ستريادات ي�سطدم 
على  ت�سيطر  متنفذة  �سيا�سية  وكتل  حزبية  قوى  بوجود 
املنافذ وتقوم با�سترياد املنتوجات االجنبية وبطريقة غري 

م�رصوعة  ومن ثم يتم �رصب الب�ساعة واملنتج امللحي" .
للحاجة  تغطيته  متت  لو  املحلي  املنتج  ان  اىل  وا�سار 
القرار  تنفيذ  مت  اذا  احلــايل  للعام   30% بن�سبة  املحلية 
تغطية  يف  زيــادة  لنا  �سكون  االجنبي  للم�ستورد  باملنع  
االحتياج املحلي مبا يقرب من الـ 60 % وال�سنة التي تليه 
�ستكون هناك قفزة بالزيادة مبا يقرب من الـ %90 لكون 
تطبيق قرار املنع �سحيحًا، وبالتعاون مع الوزرات املعنية 
كافة، م�سيفا ان ال�سلة العراقية متثل  منتجات الباذجنان 
من  ا�ستريادها  يتم  والتي  والطماطا  والبطاطا  واخليار 
االقليم  وتركيا عن طريق جتارة  كايران  اجلوار  قبل دول 
ان   " النايف  واكد   . التجار"  طريق  عن  م�رص  من  وحتى 
ووزارة  والكمارك  احلدودية  املنافذ  تدعو  الزراعة  وزارة 
املنتج  بحماية  ال�سلة  ذات  القوانني  تطبيق  اىل  الداخلية 
باإعادة  وال�سناعيني  ال�سناعة  وزراة  وت�سجيع  املحلي 
تاهيل امل�سانع النتاج معجون الطماطم والكات�سب ل�سحب 
الفائ�ص من املنتوج املحلي" . من جهته قال عميد كلية 
د.  القاد�سية  جامعة  يف   الــزراعــة 
التميمي  �سعد 

يف ت�رصيح لـ) اجلورنال ( اإن "حماية املنتج املحلي تبداأ 
والتي  االجنبية  املنتجات  ا�سترياد  منع  قــرارات  بتنفيذ 
ت�رصب املنتج املحلي  ب�سورة �سحيحة ،  الفتًا النظر اىل 
ان التحديات كثرية ومتعددة منها انفتاح ال�سوق املحلية 
مع  اخل�رص،  ال�سيما   اجلــوار  دول  من  امل�ستوردة  لل�سلع 
الذي  االمر  باال�سترياد،  والقواعد اخلا�سة  ال�سوابط  غياب 
انتج  امل�ستوردة حيث  ال�سوق باملحا�سيل  اغراق  اىل  ادى 
مناف�سة غري متكافئة اخذت تهدد م�ستقبل االنتاج الزراعي 
وازمة  م�ستقرة  غري  اقت�سادية  او�ساع  ظل  يف  الوطني 

مالية تع�سف باالقت�ساد الوطني " .  
" اأن الزراعة كانت متثل القطاع االأهم يف حياة  وا�ساف 
الناجت  مــن  جيدة  ن�سبة  ت�سكل  فهي  العراقي  املجتمع 
العاملة،  اليــد  توظيف  يف  ت�سهم  كانت  مثلما  املحلي، 
داعيا اىل �رصورة و�سع ا�سرتاتيجية لتعزيز ودعم الزراعة 

املحلية يف مواجهة هذه التحديات .
احليوي  القطاع  لهذا  الدولة  دعم  اعادة  اهمية  اىل  وا�سار 
على  كامل  ب�سكل  معتمد  لكونه  جديد  من  به  والنهو�ص 
املنافذ  بعمل  والتدقيق  الــدولــة،   وخطط  ا�سرتاتيجات 
اإىل  احلدودية  املنافذ  الزراعة،  وزاة  ودعت   . احلدودية" 
اال�سترياد  من  املمنوعة  الزراعية  املنتجات  دخول  منع 
وذلك لوفرتها حمليا.  وقال الوكيل الفني للوزارة، مهدي 
املعنية  "نطالب  اجلهات  بيان �سحفي  القي�سي يف  �سمد 
مبنع دخول املنتجات الزراعية  امل�ستوردة بطرق غري 
حماية  اجل  من  وذلك  ر�سمية 
املــنــتــج 

والرائحة  ــذوق  وال بالطعم  يت�سم   الــذي  العراقي  املحلي 
االطمئنان  عن  ف�سال  االجنبي   امل�ستورد  عن   املميزة 
ال�سحي"، عازيا ذلك اىل "االجراءات ال�سحيحة التي  تقوم  
واملكافحة  اجليدة  البذور  خالل  من  الزراعة  وزارة  بها 
والتي  واال�سمدة   واالدغــال  الزراعية   لالآفات  املتكاملة  
جميعها من منا�سىء عاملية معتمدة ور�سينة".   واأو�سح 
ثقافة  اىل  حتتاج  املحلي  املنتج  حماية  "عملية   اأن 
جمتمعية وم�سوؤولية وطنية تقع على عاتق فئات املجتمع 
الفعالة   "امل�ساهمة  اإىل  اخلا�ص  القطاع  داعيا  كافة"، 
بحماية  املنتج الزراعي املحلي من اجل حتقيق مرتكزات  
االأمن الغذائي والتي تهدف اىل حتقيق االأمن االقت�سادي 
اأن  اإىل  واأ�سار  املواطنني".  لعموم  وال�سحي   والوطني 
لي�ص من مهام وال  الزراعية املمنوعة   "دخول املنتجات 
م�سوؤولية وزارة الزراعة، وال ميكنها القيام باملحا�سبة الن  
قانونها رقم 10 لعام 2013 وامل�سدق عليه من الربملان 
خدمية    ار�سادية  بحثية  تكون  باأن  مهامها  حدد  العراقي 
ال يجيز لها املحا�سبة، واإمنا يقع ذلك على عاتق ال�سلطات  
التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية واالأمن الوطني واجلمارك 
غري  اال�سترياد  بعمليات  املت�سببني  وحما�سبة  مراقبة  يف 
القطاع  "يقوم  باأن  امله  عن  القي�سي  واعــرب  القانوين". 
الت�سنيعية  اجلوانب  يف  بالدخول  وامل�ستثمرون  اخلا�ص 
املحا�سيل  من  اال�ستفادة  خالل  من  الزراعية  للمنتجات 
الفائ�سة عن احلاجة اليومية عن طريق عمليات الت�سنيع  
من خالل القيام باإن�ساء  معامل ل�سناعة املعجون والدب�ص  
توفر  التي  ال�سناعات  من  وغريها  واجلب�ص   والكجب  

مادتها االولية املنتجات الزراعية".

مراقبون: االتفاق النفطي اإليراني مع 

كردستان له أبعاد جيوسياسية 
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اقتصاديات العراق من أجل تحقيق األمن الغذائي 

مطالبات بتفعيل عمل المنافذ الحدودية لمنع استيراد الخضار األجنبية 
بغداد – فادية حكمت

االقتصاد العراقي.. 

   رؤية استراتيجية في التنمية

  أرباح الشركات السعودية للبناء 

  37 مليون دوالر في 3 أشهر

وزير النقل يوعز بإنشاء مكتب لتوفير الفرص 
التشغيلية للعاطلين مقره البصرة

المعارض العراقية تناقش آلية إقامة مراكز 
تجارية ثابتة في معرض بغداد الدولي

اعلــن وزيــر الزراعــة وم�ســادر امليــاه يف حكومة اقليــم كورد�ســتان، عبد 
ال�ستار جميد، ان جمموع انتاج االقليم من حم�سول البطاطا للعام املا�سي 
2016 و�سل اىل 243 األف طن، ويف حني ا�سار اىل انه مت توزيع 3400 
طن من التقاوي للعام احلايل، اكد انه من املقرر ان ي�سدر االقليم 500 طن 

من البطاطا اىل رو�سيا خالل العام احلايل .
وقــال جميد يف ت�رصيح �ســحفي ان الــوزارة بداأت بايــالء االهمية لزراعة 
البطاطــا منذ عام 2008 وكان االنتاج حينها الف طن فقط �ســنويا، مبينًا 
اأنــه يف ال�ســنوات التاليــة ارتفع االنتــاج تدريجيا، حيث و�ســل االنتاج يف 
العام املا�ســي اىل 243 الف طن وهو ما يزيد على حاجة ال�ســوق املحلية 
مــن هــذه املادة. وا�ســاف جميد ان يف نيــة الوزارة ت�ســدير 500 طن من 
البطاطا اىل رو�ســيا العام احلايل كما ح�ســل يف االعوام ال�ســابقة حيث مت 
ت�سديرها اىل ال�سعودية ودول اخرى. وب�ساأن توزيع تقاوي البطاطا او�سح 
جميــد ان الوزارة قامت خالل العام احلــايل بتوزيع ثالثة االف و400 طن 

منهــا علــى املزارعــني بدعــم مقــداره %25 مــن قيمتهــا.

  ك�ســفت هيئة النزاهة عن متكن مكتب املفت�ص العام لوزارة البلديات من 
ا�ستعادة ومنع هدر والتو�سية با�سرتداد اأكرث من ثمانني مليار دينار.

واو�ســح املفت�ــص العام لــوزارة البلديات واالأ�ســغال العامــة ماجد جابر 
اأنَّ مكتبــه متكــن من منع هدر مبلغ �ســبعة وثالثني مليــاراً وخم�ص مائة 
وت�ســعني مليون دينار من املال العام، وي�ســكل هذا املبلــغ مقدار القيمة 
التقديريــة لقطعة االأر�ــص املرقمــة ) 117/10196م21ديوم تكريت( 

التي كادت ملكيتها اأن ُتنقل اىل اإحدى ال�رصكات من دون مقابل.
ولفــت االنتبــاه اإىل اأنَّ مكتبــه األَّــف جلنــة حتقيقيــة واتخــذ االإجــراءات 
القانونيــة املنا�ســبة الإيقاف عملية نقــل ملكية قطعــة االأر�ص املذكورة 
والبالغــة م�ســاحتها 1253 دومنًا اإىل اإحدى ال�ــرصكات االأهليَّة من دون 
ن املكتب  مقابل. واأ�ســار جابر يف كتاب اأر�ســله اإىل هيئة النزاهة اإىل متكُّ
مــن منع هــدر مبلــغ )17،000،000،000( �ســبعة ع�رص مليــار دينار، 
ة  حيــث اأوقــف اإجــراءات �ــرصاء اآليــات باملبلــغ املذكــور من قبــل مديريَّ

البلديات يف اإحدى املحافظات.

اأوعــز وزيــر النقــل كاظــم فنجان احلمامــي، باإن�ســاء مكتب توفــري الفر�ص 
الت�ســغيلية للعاطلني عن العمل يف جميع املحافظات يكون مقره يف مدينة 

الب�رصة.
وقال بيان �ســدر عن اعالم الوزارة اإن احلمامي اوعز باإن�ســاء مكتب توفري 
الفر�ص الت�ســغيلية للعاطلني يف مدينة الب�رصة، مبينا اأن املكتب من �ســاأنه 
ان يتوىل توفري اآالف الفر�ص الت�سغيلية للعاطلني عن العمل يف دوائر النقل 

باملحافظة وجميع املحافظات. 
ونقــل البيــان عن احلمامــي قوله، اإن فر�ص العمل �ســتكون بامل�ســاركة مع 
القطــاع البحــري اخلا�ــص، مو�ســحا انه �ســيتم حتديــد بريد اإلكــرتوين لهذا 

املكتب لكي يت�سنى للعاطلني عن العمل التقدمي ب�سفافية ونزاهة.
واأكــد احلمامي انه "�ســينظم لهذا املكتــب موقع االلكــرتوين وقواعد بيانية 

وت�سنيفات تخ�س�سية ومهنية خا�سة به". 

اعلنــت ال�رصكــة العامة للمعار�ــص واخلدمات التجاريــة العراقية يف وزارة 
التجارة مناق�سة اآلية اإقامة مراكز جتارية يف بغداد. 

ونقــل بيان للــوزارة عن املدير العام لل�رصكة ها�ســم حممــد حامت يف بيان 
�ســحفي ان" اآلية اقامة مراكز جتارية ثابتة �ســواء على اأر�ص معر�ص بغداد 
الــدويل اأو خارجه ي�ســمل عر�ص منتوجات و�ســناعات اجلهــة التي ميثلها 
املركز التجاري الذي يخ�ســع للت�رصيعات العراقية وفق قانون بيع وايجار 
اأمــوال الدولــة." وا�ســاف ان" هذه املراكــز التجارية تعمل وفــق اآلية حتدد 
باالتفــاق مع اجلهــات احلكومية ، وتكون املعاملة باملثــل اذا كان املتقدم 
الن�ســاء مركــز جتــاري جهــة حكوميــة، اأمــا اإذا كان املتقدم جهة خا�ســة 
فيتطلــب اأخذ املوافقات االأ�ســولية من اجلهات احلكوميــة للدولة التي يقام 

عليها املركز التجاري.".
وا�ســار حــامت اىل ان "هــذا املركــز يكون مبثابــة معر�ص دائــم للجهة التي 
ميثلهــا مع �ــرصورة االخذ بنظر االعتبار مطابقة موا�ســفات املعرو�ســات 

للموا�سفات العراقية واخ�ساعها للتقيي�ص وال�سيطرة النوعية ."

اعلــن مبعوث الرئي�ــص االمريكــي للتحالف الدويل 
بريــت ماكغــورك، عقــد لقــاء مرتقــب بــني العراق 
و�ســندوق النقد والبنك الدوليني اال�ســبوع املقبل، 
يف حني ا�ســار اىل انه ابدى اعرتا�سه الوا�سح على 

اجراء ا�ستفتاء اال�ستقالل.
وقــال ماكغــورك يف موؤمتر �ســحفي عقــده مببنى 
ال�ســفارة االمريكية "بعد ان التقيــت رئي�ص الوزراء 

حيــدر العبــادي ورئي�ــص الربملان �ســليم اجلبوري 
�ســاأتوجه �ســمن جولتي اىل حمافظة اربيل م�ســاء 

اليوم ملناق�سة عدد من املوا�سيع"
وا�ســاف ماكغــورك، "ال اريــد ان ا�ســتبق القــوات 
العراقيــة، لكن نحــن يف املراحــل النهائية لهزمية 
داع�ــص يف املو�ســل ومل يتبــق �ســوى ٢٥٠ مرتا"، 
الفتًا النظر اىل ان "القوات االمنية العراقية تكبدت 
خ�ســائر يف االرواح واملعدات من اجل احلفاظ على 

املدنيني، ونحن ن�سيد بذلك".

وبــني ماكغــورك، "مــا زال امامنــا الكثــري المتام 
العمل �ســد داع�ص، واالن من ال�ســعب على مقاتلي 
داع�ــص التنقــل بني العــراق و�ســوريا"، م�ســرياً اىل 
ان "االنرتبــول وجهــات ا�ســتخبارية تعمــل علــى 
مالحقــة داع�ــص يف انحاء العــامل والتعــرف اإليهم 

ومعاقبتهم".
وتابع مبعــوث الرئي�ــص االمريكــي، اأن "اولوياتنا 
االن هــي ازالة االلغام والعبــوات واإعادة اخلدمات 
اال�سا�ســية العادة النازحني يف املو�ســل"، م�ســريا 

اىل ان "٣٥٠ من م�ســاريع اعادة اال�ستقرار جارية 
االن يف غرب املو�سل".

واو�ســح ماكغورك، اأن "احلكومة العراقية �ستلتقي 
مع قوات التحالف و�ســندوق النقــد والبنك الدويل 

اال�سبوع املقبل ملناق�سة الدعم".
او�ســح  كرد�ســتان،  ا�ســتفتاء  مو�ســوع  وب�ســاأن 
ماكغــورك "ابدينا اعرتا�ســنا الوا�ســح على اجراء 
ا�ســتفتاء اال�ســتقالل ونحن نحث على احلوار وعدم 

ت�ستيت الرتكيز على الن�رص �سد داع�ص".

�ســجل موؤ�رص �ســوق العراق لالأوراق املاليــة ارتفاعا طفيفا 
خالل جل�ســة ال�ســبت مع تــداول 3 مليارات �ســهم و1957 

�سفقة.
وقــال املديــر التنفيــذي لل�ســوق طــه اأحمد عبد ال�ســالم يف 
ت�رصيــح �ســحفي  اإن "�ســوق العــراق لــالأوراق املالية نظم 
خــالل اال�ســبوع املنتهــي يف ال�ســاد�ص مــن متــوز احلــايل 
خم�ص جل�ســات للتداول يف ال�سوق النظامي وثالثة جل�سات 
للتداول يف ال�ســوق الثاين، ويبلغ عدد ال�رصكات املدرجة يف 
ال�ســوق )101( �رصكة م�ســاهمة، منها )72( �رصكة مدرجة 
يف ال�ســوق النظامي و)29( �رصكة مدرجة يف ال�سوق الثاين 

وتداولت خالل جل�سات اال�سبوع املا�سي ا�سهم )47( �رصكة 
يف ال�سوق النظامي و�رصكتني يف ال�سوق الثاين.

وبــني عبد ال�ســالم ان "عدد ال�رصكات املتوقفــة عن التداول 
لعدم التزامها بتقدمي االف�ســاح ال�ســنوي والف�ســلي للهيئة 
وال�ســوق ا�ســبح )21( �رصكة بعد قرار الهيئة العامة ايقاف 
التــداول علــى ال�ــرصكات التــي مل تقــدم البيانات الف�ســلية 
2017 وال�ــرصكات هــي )امل�ــرصف  للف�ســل االول لعــام 
التجــاري العراقــي ، م�ــرصف كورد�ســتان الــدويل ، الهالل 
ال�ســناعية ، العراقيــة للنقل الــربي ، البادية للنقــل العام ، 
اخلامت لالت�ســاالت ، اخلري لال�ســتثمار املايل ، بني النهرين 
لال�ســتثمار املايل ( وا�ستمرار االيقاف على ال�رصكات االآتية 
)الوائــل للتحويــل املايل ، ال�ســناعات اخلفيفة ، �ســناعات 

اال�سباغ احلديثة ، العراقية لنقل املنتجات النفطية ( مبينا 
ان ال�رصكات التي تقع �ســمن املناطق ال�ساخنة لزامًا عليها 
تقدمي اف�ســاح مــن قبل رئي�ص جمل�ــص االدارة عن الو�ســع 
االجمــايل لل�رصكــة ليتــم اعادتها اىل التــداول وهي )املواد 

االن�سائية احلديثة، �سناعة االثاث املنزيل (".
ولفــت عبــد ال�ســالم النظــر اىل اأن "عــدد اال�ســهم املتداولة 
لالأ�ســبوع املا�سي بلغت )3( مليارات �سهم منخف�سا بن�سبة 
)%15.74( قيا�ســا باالأ�ســبوع الذي قبله حيث �سجلت يف 
حينهــا تــداول )4( مليــارات �ســهم، امــا قيمة تلك اال�ســهم 
فقــد بلغــت )2( مليــار دينــار مقابــل )3( مليــارات دينــار 
لالأ�ســبوع الذي قبله م�ســجلة هي االخرى انخفا�ســا بقيمة 

.")23.07%(

واكــد انــه "يف اال�ســبوع املا�ســي نفــذت �ســفقات بعــدد 
)1957( �ســفقة مقابــل )2334( �ســفقة لالأ�ســبوع الذي 
قبله لريتفع موؤ�رص ال�ســوق ISX 60 بن�سبة )%0.24( عن 
اغالقه لالأ�ســبوع الــذي قبله عندما اغلق علــى )576.11( 
نقطــة". وعن موؤ�ــرصات تداول امل�ســتثمرين غــري العراقيني 
يف �ســوق العراق لالأوراق املايل، اأو�سح عبد ال�سالم اأن عدد 
اال�ســهم امل�ســرتاة من امل�ســتثمرين غري العراقيني لالأ�سبوع 
املا�ســي بلغ )153( مليون �سهم منخف�سا بن�سبة )52%( 
قيا�ســا باالأ�ســبوع الذي قبلــه، وان قيمة هذه اال�ســهم بلغت 
)168( مليــون دينــار مــن خــالل تنفيذ )84( �ســفقه على 
ا�ســهم )10( �ــرصكات منخف�ســة بن�ســبة )%73( قيا�ســا 

باالأ�سبوع الذي قبله.

ماكغورك يعلن لقاء مرتقبًا بين العراق 
وصندوق النقد والبنك الدوليين األسبوع المقبل

مؤشر العراق يسجل ارتفاعًا طفيفًا بتداول 3 مليارات سهم

كوردستان تصدر 500 طن بطاطا إلى روسيا

النزاهة تعلن استعادة ومنع هدر أكثر من 
ثمانين مليار دينار من وزارة واحدة

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126223 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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