
لكون املنتوج امل�سييتورد مناف�سييًا كبييراً جداً وقد 
يغطي املنتوج املحلي ب�سييبب عدم فر�ض �رضائب 
علييى امل�سييتورد وقلة دعييم املنتييوج املحلي كما 
ان كييرة الطلييب على املنتييوج امل�سييتورد مقارنة 
باملنتييوج املحلييي فتح الباب ب�سييكل وا�سييع امام 
التجييار ال�سييتقدام حما�سيييل جديييدة ومتنوعيية 
تنا�سييب اذواق امل�ستهلكني ي�ساف اىل ذلك م�سكلة 
عييدم تنظيم عمليات الت�سييويق و�سييعوبة اإي�سييال 
املنتييوج املحلييي اىل االأ�سييواق العتميياد املزارع 
او الفيياح علييى امكانياته ال�سييعيفة جعل التاجر 
امل�سييتورد للمنتييوج املحلييي ي�سيييطر علييى عملية 
الت�سييويق والبيع الذي ينا�سييب التاجر، وعن مدى 
قبول ال�سييوق املحلييي للمنتوج امل�سييتورد مقارنة 
باملحلي قييال ان املنتوج املحلييي يتميز بالكلفة 
العالية النعدام املمول الرئي�سي للمح�سول )املاء 
/ االأ�سييمدة / البييذور / الوقييود / الكهرباء( وقلة 
توافر االيدي العاملة مقارنة باملنتوج امل�ستورد، 
وا�سيياف ان قلة الوعييي لدى امل�سييتهلك واملزارع 
جتيياه مييا يدخييل ميين حما�سيييل ملييا حتويييه من 
امرا�ييض او ح�ييرضات او بذور ادغييال قد متنح بيئة 
جديييدة عند دخولها اىل العراق له اثر �سييلبي على 
املنتييوج املحلييي وامل�سييتورد نف�سييه علييى الرغم 
ميين ان اغلب املحا�سيييل الداخلة قييد تكون معدلة 
وراثيييا، واو�سييح ان هنيياك دعمييا حكوميييا فقط 
ملح�سول احلنطة يف حني غاب الدعم للمحا�سيل 
االأخرى مقارنة بامل�سييتورد الذي متيز بانخفا�ض 
تكلفة االإنتاج.  وي�سييت�رضي الف�سيياد يف موؤ�س�سييات 
الدولة كافة، و�سييط تواطوؤ حكومي و�سمت متعمد 
جتاهييه ما جعييل الو�سييع الزراعييي يف بع�ض من 
مناطييق العراق معّر�سييًا لانخفا�ض ب�سييكل كبر 
من حيث انتاج املحا�سيييل الزراعية، واأدت بع�ض 
م�سيياريع وزارة املييوارد املائييية دورا يف تعطي�ض 
االرا�سي املزروعة. ويقول ممثل احتاد اجلمعيات 
الفاحييية يف ق�سيياء الهندييية علييي ناعييور مكي 
لي»اجلورنال « ان ” نهر ابو روية ارتفع عن م�سدر 
النهر الرئي�سييي او ما ي�سمى ب�سط ملة اكر من 80 
�سم “مبينا ان ” هذا االرتفاع ادى اىل عدم و�سول 
املييياه الكافية لري املزروعات وب�سيياتني النخيل 
وهاك هذه الب�ساتني والروة احليوانية وانح�سار 

الزراعة ملدة �سبع �سنوات ”
وا�سار اىل ان ” التبطني ت�سبب يف منع �سقاية اكر 
500 دومن من االرا�سييي وقد توقفت الزراعة لقلة 
واردات التمييور بعييد هاك اكر ميين 5000 نخلة 
مييا انعك�ض ب�سييكل �سييلبي على الو�سييع املعي�سييي 
للمزارعييني ” واو�سييح ان ” الكثيير من املزارعني 
تركييوا مزارعهييم وب�سيياتينهم وجليياأوا اىل العمييل 
يف املدينيية “م�سيييفا ان ” اجلهييات املعنييية مل 
ت�سييع اي حل للم�سييكلة على الرغم من منا�سداتنا 
امل�سييتمرة “م�سييددا على ان ” احلل الوحيد النقاذ 
االف الدومنات الزراعييية ميكن برفع التبطني من 
دون اللجييوء اىل احللييول الرتقيعية ” وعلى الرغم 
من تاأكيييد زراعة كرباء هاك اال�سييجار وتراجع 
الزراعيية اال ان مديرية املوارد املائية امتنعت عن 
التعليق على املو�سييوع مكتفية باال�سييارة اىل ان 
امل�سيياريع ُنفذت ح�سييب املوا�سييفات املو�سييوعة 
املييوارد  وزارة  يف  امل�سيياريع  دائييرة  قبييل  ميين 
املائييية . ميين جانبييه اكييد ع�سييو جلنيية النزاهيية 
النيابييية عقيل فاهييم الزبيييدي لي»اجلورنال « ان 
” امل�سكلة تكررت يف م�ساريع عديدة ما ادى اىل 

هييدر مبالييغ مالية كبييرة ” مبينا انييه ” يف حال 
عييدم و�سييع حل لهييا فييان اللجنيية �سييتقوم بفتح 
امللييف واحاليية املق�رضييين اىل الق�سيياء منعا من 
جيير املواطنييني اىل اخلروج عن القانون ” م�سييرا 
اىل ان ” املزارعييني هييددوا برفييع التبطني النقاذ 
ما تبقى ميين مزارعهم وهذا امر ي�سييتوجب تدخًا 
فوريييًا ملنييع ح�سييوله “. ويف هذا ال�سييياق، اقرت 
“زينييب الطائييي” ع�سييو جلنيية الزراعيية واملياه 
واالأهييوار يف الربملان عيين كتلة االأحييرار التابعة 
للتيار ال�سييدري بنييية وزارة الزراعة اإبييرام عقود 
ل�رضاء اأحد اأنواع االأ�سييمدة بفارق 50 مليار دينار 
عن ال�سييعر ال�سائد يف ال�سييوق، وهي عقود ي�سوبها 
الف�سيياد، متهمة رئي�ض الييوزراء “حيدر العبادي”، 
بال�سييمت والتواطييوؤ مع االمر. وقالييت الطائي يف 
ت�رضيح �سييحفي، اإنه “�سييبق وان نا�سييدنا رئي�ض 
الوزراء من خال ال�سلطة الرابعة بالتدخل الإيقاف 
العقييود التي جتري يف وزارة الزراعة ملا ي�سييوبها 
من ف�سيياد حلني ا�ستكمال اال�ستجواب”. واو�سحت 
الطائييي” مل جنييد اأييية ا�سييتجابة ميين قبييل رئي�ض 
الييوزراء، بييل على العك�ييض من ذلك مت منييح وزارة 

الزراعة ا�سييتثناءات الإبرام عقود خارج التعليمات 
احلكومية”. واأ�سييافت الطائييي، اأن “هناك عقودا 
�سييتربم ال�سييتراد 200 األييف طيين من اأحييد اأنواع 
االأ�سمدة حل�ساب وزارة الزراعة، الفتة النظر اإىل اأن 
املبلغ املثبييت لهذا العقد كبر جدا وبفارق ال يقل 
عن 50 مليار دينار عن ال�سييعر ال�سائد يف ال�سوق، 
وباإمييكان رئي�ييض الوزراء ت�سييكيل جلنيية للتحقيق 
يف املو�سييوع”. وبينييت الطائييي، اأن “العقود يتم 
توقيعهييا االآن يف مكتييب املفت�ييض العييام للوزارة، 
مو�سييحة اأن اأغلب ال�رضكات التي يربم معها العقد 
متلكئيية يف عقود �سييابقة وباأ�سييعار خيالية جدا” 
اىل ذلييك يعاين 28 الييف دومن يف ق�سيياء الهندية 
25 كييم �رضقي مدينة كرباء قلة املياه وانعدامها 
يف اجزاء كبرة منها منذ �سبع �سنوات ما اثر �سلبا 
يف الزراعيية وجفاف االرا�سييي وهاك االالف من 
ا�سييجار النخيييل واحلم�سيييات، وال�سييبب يعود اىل 
م�ييرضوع تبطني نهر ابو روييية يف ناحية اخلرات 
حيث ان امل�رضوع غر جمد وجاء بنتائج عك�سييية، 
فبداييية النهر اقييل ارتفاعا من نهايتييه وهذا مينع 

و�سول املياه اىل املزارع والقنوات االروائية .

ك�سييفت جلنيية اخلدمييات يف جمل�ييض حمافظيية بغييداد ان الر�سيياوى 
والف�سيياد املايل تقف وراء ازالة واعادة الب�سييطات واجلنابر، موؤكدة 
حتولهم اىل �سييحايا لابتزاز . وقالت ع�سييو اللجنة  ج�سييومة رحيم 
يف ت�رضيح لي »اجلورنال « ان  ق�سية التجاوزات مهمة جدا والننفي 
انهييم متجيياوزون على االماكيين العامة واالر�سييفة  ،لكيين البد من 
وجود بدائل لهم للحيلولة دون قطع  ارزاقهم .  واو�سحت اأنه ب�سبب 
عدم وجود حل  لهذه الب�سييطيات واجلنابر فاأمانة بغداد حتاول رفع 
التجاوزات ب�سورة م�ستمرة بني احلني واالخر والبد من وجود بديل 
واماكن توؤمن لهم ارزاقهم، م�سيييفة ان على االمانة ايجاد االماكن 

املخ�س�سة والبديلة لهم وتكون متابعة للق�سية ب�سورة جدية.
و�سييددت بالقول “�سييرفع كتابًا للمرة الثانية اىل الربملان اليجاد 
حييل جييدي و�رضيييع لهييذه الق�سييية النهييا تتعلييق بيياأرزاق النا�ييض، 
واملواطن اليوم يعي�ض حياة �سييعبة يف �سل الظروف الراهنة وعدم 
وجييود فر�ض عمل لل�سييباب البغييدادي والعراقي لذا هذا املو�سييوع 
�سيكون من اولويات جلنة اخلدمات”.  وقال مدير اإعام بلدية بغداد 
زييياد جا�سييم يف ت�رضيح �سييحفي �سييابق، انه فيمييا يخ�ض حاالت 
التجاوز على االر�سفة وال�ساحات العامة فهذا خمالف للقوانني من 
قبل مديرية البلديات العامة وان هناك حما�سبة لهوؤالء املتجاوزين 
الذين يفرت�سييون االر�سييفة وال�سييوارع املخ�س�سيية للبلدية وللمارة 
وهنيياك حمييات م�سييتمرة الزالة هييذه التجاوزات وهنيياك عقوبات 
�سارمة حددتها اللجنة االقت�سادية لامانة العامة ملجل�ض الوزراء 
ومنهييا فر�ض غرامات مالية تقدر بي 500 الف دينار عراقي. واكمل 
زييياد » دائمييا تاأتي  الينا الكثر من ال�سييكاوى �سييد هييوؤالء الباعة 
وعييدم وجود طريق �سييالك للمواطنني يف ال�سيير اثنيياء جتوالهم يف 
مناطييق املدينة واالحياء ما ي�سييطر املواطن اىل النزول يف حو�ض 

ال�سييارع وهذا يعر�سييه اىل حوادث قد تكييون حوادث الده�ض 
او ما�سييابه ذلك وهييذه ال�سييكاوى اأُخذت بنظر 

االعتبييار وهنيياك قييوة مهيئيية 
التجاوزات  الزالة 

املوجييودة علييى االر�سييفة وال�سييوارع بالتن�سيييق مييع قائييم مقييام 
املحافظة ا�سييافة اىل �ييرضورة مفاحتة جمل�ييض املحافظة بت�رضيع 
قانييون يخ�ييض الغرامات وقييد مت ت�رضيييع قانون يف االيييام القليلة 
املا�سييية بغرامات تبداأ بي 50 الف وتنتهي بي 5 مايني دينار ولكن 
اىل االن مل نتلييق التعليمييات بالعمل به و�سيييتم العمييل به يف االيام 
القليلة املقبلة وقد ت�سييدينا يف االيام املا�سية حلاالت عديدة كان 
منها هتافات با�سم النظام املباد. واكد ان قائممقام املحافظة اأ�سار 
اىل قيامهم بالتن�سيييق مع االمانة العامة ملدينة بغداد الن�ساء 200 
حمل »�سييندوي�ض بنل« لتاأجره للباعة املتجولني واملتجاوزين ومت 
تخ�سييي�ض �سيياحة لهذا امل�رضوع  قريبة من مركز املدينة و�سييعبية 
، ولديهييم اي�سييا م�سيياريع بناء ا�سييواق بغية تخل�ييض املحافظة من 
التجاوز على االر�سييفة.  وقال املهند�ض حمد ح�سييني الذي يعمل يف 
�رضكة اأهلية ان ا�سييحاب الب�سييطيات الذين يفر�سييون على الر�سيف 
ب�سيياعتهم هم من ذوي الدخل املحدود ولكنهم من حيث ال يعلمون 
قد ت�سببوا بالكثر من اال�رضار للمواطن ولبغداد ويقول ان االر�سفة 
حتتوي على ا�سيياك الكهرباء )اعمدة ودفن حتت االر�ض( و�سييبكات 
املاء ال�سييالح ال�رضب و�سييبكات ال�رضف ال�سييحي وباال�سييافة اىل 
ا�سيياك الهواتف االر�سييية وان التجيياوز عليها يتلييف هذه اخلطوط 
ويف حييال العطب ال ت�سييتطيع الدوائيير اخلدمية  اأداء عملها ب�سييكلها 
الكامييل يف ال�سيييانة، وا�سيياف قائييًا ان مثييل هييذه التجيياوزات 
ت�سييببت بتعطيييل امل�سيياريع احلكومييية املهمة التي تخييدم املواطن 
وتزيييد العا�سييمة بغييداد رونقا وجميياال. وقال خريج كلييية القانون 

وال�سيا�سيية  ح�سني علي  ا�سطررت اىل العمل يف هذه املهنة 
)ابيييع ماب�ييض االطفييال( يف هييذه الب�سييطية 

التي بالكاد اح�سييل منها على 
مييا يعينني على 

اعالة زوجتي وابنتي بعد اأن تعبت ويئ�ست من احل�سول على فر�سة 
عمل حايل حال الكثر من اخلريجني العاطلني واأنا�سييد امل�سييوؤولني 

باالهتمام باخلريجني وتوفر فر�ض العمل لهم. 
وتوا�سييل اأمانة بغداد حماتها الكربى الإزالة التجاوزات احلا�سييلة 
على االر�سييفة وال�سوارع وال�سيياحات واالماك العامة للحفاظ على 
نظافيية وجمالييية العا�سييمة. وذكييرت مديرييية العاقييات واالعام 
يف وقييت �سييابق ان دائييرة بلدييية الكاظمييية بالتعاون مييع مديرية 
احلرا�سييات واالأميين يف امانة بغداد وبالتن�سيييق مع قيييادة عمليات 
بغييداد نفييذت حمليية الزاليية التجيياوزات احلا�سييلة علييى االر�سييفة 
وال�سييوارع �سييمن املحات)403و425و406و408( �سملت اغاق 
)5( مواقييع لبيييع املواد االن�سييائية وعدد من ال�سييقائف واالك�سيياك 
واللوحات االعانية املن�سييوبة جتاوزاً . وا�سافت ان احلملة �سملت 
اي�سييًا اغاق فنييدق )انوار اجلوادين( وازالة حمطة غ�سييل وت�سييحيم 
�سييمن املحلة )411( وتوجيه االنييذارات لعدد من املتجاوزين على 
االر�سييفة واالماك العامة التي تعيق حركة ال�سيير واملرور وت�سييوه 
منظيير وجمالييية العا�سييمة بغييداد . واو�سييحت ان احلملة ت�سييمنت 
اي�سييا اإزاليية التجيياوزات على خطوط نقل املاء ال�سييايف وا�سيياح 

الن�سييوح يف انابيييب املاء يف حني قامييت الدائرة بجباية 
ر�سوم املهنة واالعان من ا�سحاب املحال 

واملجمعات التجارية .
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 600 �سييتوك�ض  املوؤ�ييرض  انخف�ييض 
واكييب  باملئيية حيييث   0.3 االأوروبييي 
الرتاجييع يف قطيياع �سييناعة الرقائييق 
قطيياع  يف  انخفا�سييًا  االإلكرتونييية 
التعدين. وا�سييتقر املوؤ�رض �ستوك�ض 50 
لاأ�سييهم القيادييية يف منطقيية اليييورو 
بينما انخف�ض املوؤ�ييرض داك�ض االأملاين 
الأعلييى  ارتفييع  بعدمييا  باملئيية   0.1

م�ستوى يف نحو �سهرين يوم الثاثاء.

الو�سيط  تك�سا�ض  غرب  خام  انخف�ض 
االأمركي خم�سة �سنتات، اأو ما يعادل 
دوالر   48.18 اإىل  املئة،  يف   0.1
للربميل بعد اأن ارتفع يف وقت �سابق 
يف   0.3 اخلييام  وارتفع  اجلل�سة.  من 

املئة اأول من اأم�ض الثاثاء.
مزيج  العاملي  القيا�ض  خييام  وبلغ 
 0.2 يعادل  ما  اأو  �سنتا،   11 برنت 
يف املئة، اإىل 54.16 دوالر للربميل 
0.8 باملئة يف ت�سوية  اأن ارتفع  بعد 

اجلل�سة ال�سابقة.
وو�سل الفارق بني خام برنت واخلام 
مل�سلحة  دوالر   5.46 االأمييركييي 
اخلام العاملي يف الوقت الذي يوا�سل 
فيه االإع�ساران هريف واإرما التاأثر 
واملنتجات  النفط  على  الطلب  يف 

النفطية يف الواليات املتحدة.

 0.5 القيا�سي  نيكي  املوؤ�رض  وارتفع 
 19865.82 اإىل  االإغاق  عند  باملئة 
منذ  اإغيياق  م�ستوى  اأعلى  وهو  نقطة، 
بور�سة  ويف  اآب.  اأغ�سط�ض  من  الثامن 
املالية  ال�سم�رضة  قطاعا  حقق  طوكيو 
وقفز  ال�سوق.  من  اأف�سل  اأداًء  والبنوك 
باملئة   2.4 هولدينجز  نومورا  �سهم 
اإف  يو  ميت�سوبي�سي  �سهم  زاد  بينما 
ارتفاع  1.5 باملئة. ومع  جيه املالية 
اأعييلييى ميي�ييسييتييوى خييال  اليييييدوالر اىل 
ين   110.290 عند  تقريبا  اأ�سبوعني 
�رضكات  اأ�سهم  �رضاء  على  االإقبال  زاد 
م�سنعي  ذلييييك  يف  مبيييا  الييتيي�ييسييدييير 
االإلكرتونية  واملنتجات  املاكينات 

وال�سيارات.

 أصحاب البسطات والجنابر ضحايا لالبتزاز والفساد

زراعيون يكشفون للجورنال أسباب انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية 

اأكد الباحث يف جمال الزراعة 
الدكتور جماهد اإ�سماعيل 
حمدان اأن ظروف البيئة 

العراقية تعد مالئمة وب�سكل 
جيد النتاج اغلب املحا�سيل 
اال�سرتاتيجية واملحلية مثل 

)احلنطة / الرز / الذرة 
ال�سفراء والبي�ساء ( ومتتعها 

بالتباين البيئي املالئم من 
ال�سمال اىل اجلنوب ومن 

ال�سرق اىل الغرب ولكن هناك 
تراجعا يف االإنتاج املحلي 

الزراعي ب�سكل كبري ب�سبب 
الظروف التي مير بها العراق 

من �سحة يف مواد االإنتاج وقلة 
مياه الري وبع�ض العمليات 

الزراعية املهمة كتقنيات الري 
وقلة االأ�سمدة ف�سال عن عدم 

ال�سيطرة على احلدود و�سعف 
احلجر الزراعي اأدى ذلك اىل 

اعتماد العراق على املواد 
امل�ستوردة بن�سبة 80%

بغداد –الجورنال  

بغداد- الجورنال 

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


