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مال واستثمار

المــواد

زراعيون يكشفون للجورنال أسباب انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية

الغذائية

بغداد -الجورنال

2250

رز كيلو غرام

1250

حمص كيلو غرام

1000

فاصولياء يابسة كيلو غرام

2000

لوبياء كيلو غرام

1500

عدس كيلو غرام

1500

سكر كيلو غرام

2000

معجون طماطه 830غرام

2000

شاي ليبتون  450غرام

1500

شاي حصه كيلو غرام

1250

زيت مستوردلتر واحد

3500

طبقه بيض مستورد

المــواد

اإلنشائية

حديد تسليح مستورد
لكافة القياسات

طن

470000

حديد تسليح مستورد
قياس  12ملم

طن

450000

حديد تسليح مستورد
قياس  16ملم تركي

طن

440000

حديد تسليح مستورد
قياس  16ملم اوكراني

طن

470000

حديد زاوية مستورد
قياس دون  50ملم

طن

510000

حديد زاوية عراقي
قياس كافة القياسات

طن

250000

حديد راسطه كافة
القياسات مستورد

طن

500000

طن

500000

سيت حمام ابيض
موديل انتيك /تركي

سيت

157000

سيت حمام ملون
موديل انتيك /تركي

سيت

160000

سيت حمام مشجر
موديل انتيك /تركي

سيت

170000

عدد

70000

ابواب جاهزه خارجية
مختلفة المناشئ

عدد

150000

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم

25000

طخم حمام اردني /
ابيض وملون ايكو

طخم

210000

طخم حمام تركي
(نارين ) بدون بانيو

طخم

250000

طخم خالطات كامل
موديل لونا

طخم

50000

خالطات مغسله
جسري لبناني

طخم

15000

طخم

11500

خالط بانيو عمودي
لبناني

طخم

20000

سيراميك ارضيات
زنوبيا

م2

4300

حديد ساقية عراقي

ابواب جاهزه داخليه

خالط سنك لبناني

الرحلة
المدينة
وقت القدوم
وقت المغادرة

حركة
الطائرات
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�أكد الباحث يف جمال الزراعة
الدكتور جماهد �إ�سماعيل
حمدان �أن ظروف البيئة
العراقية تعد مالئمة وب�شكل
جيد النتاج اغلب املحا�صيل
اال�سرتاتيجية واملحلية مثل
(احلنطة  /الرز  /الذرة
ال�صفراء والبي�ضاء ) ومتتعها
بالتباين البيئي املالئم من
ال�شمال اىل اجلنوب ومن
ال�شرق اىل الغرب ولكن هناك
تراجعا يف الإنتاج املحلي
الزراعي ب�شكل كبري ب�سبب
الظروف التي مير بها العراق
من �شحة يف مواد الإنتاج وقلة
مياه الري وبع�ض العمليات
الزراعية املهمة كتقنيات الري
وقلة الأ�سمدة ف�ضال عن عدم
ال�سيطرة على احلدود و�ضعف
احلجر الزراعي �أدى ذلك اىل
اعتماد العراق على املواد
امل�ستوردة بن�سبة 80%

لكون املنتوج امل�س��تورد مناف�س�� ًا كب�يراً جداً وقد
يغطي املنتوج املحلي ب�س��بب عدم فر�ض �رضائب
عل��ى امل�س��تورد وقلة دع��م املنت��وج املحلي كما
ان ك�ثرة الطل��ب على املنت��وج امل�س��تورد مقارنة
باملنت��وج املحل��ي فتح الباب ب�ش��كل وا�س��ع امام
التج��ار ال�س��تقدام حما�ص��يل جدي��دة ومتنوع��ة
تنا�س��ب اذواق امل�ستهلكني ي�ضاف اىل ذلك م�شكلة
ع��دم تنظيم عمليات الت�س��ويق و�ص��عوبة �إي�ص��ال
املنت��وج املحل��ي اىل الأ�س��واق العتم��اد املزارع
او الف�لاح عل��ى امكانياته ال�ض��عيفة جعل التاجر
امل�س��تورد للمنت��وج املحل��ي ي�س��يطر عل��ى عملية
الت�س��ويق والبيع الذي ينا�س��ب التاجر ،وعن مدى
قبول ال�س��وق املحل��ي للمنتوج امل�س��تورد مقارنة
باملحلي ق��ال ان املنتوج املحل��ي يتميز بالكلفة
العالية النعدام املمول الرئي�سي للمح�صول (املاء
 /الأ�س��مدة  /الب��ذور  /الوق��ود  /الكهرباء) وقلة
توافر االيدي العاملة مقارنة باملنتوج امل�ستورد،
وا�ض��اف ان قلة الوع��ي لدى امل�س��تهلك واملزارع
جت��اه م��ا يدخ��ل م��ن حما�ص��يل مل��ا حتوي��ه من
امرا���ض او ح��شرات او بذور ادغ��ال قد متنح بيئة
جدي��دة عند دخولها اىل العراق له اثر �س��لبي على
املنت��وج املحل��ي وامل�س��تورد نف�س��ه عل��ى الرغم
م��ن ان اغلب املحا�ص��يل الداخلة ق��د تكون معدلة
وراثي��ا ،واو�ض��ح ان هن��اك دعم��ا حكومي��ا فقط
ملح�صول احلنطة يف حني غاب الدعم للمحا�صيل
الأخرى مقارنة بامل�س��تورد الذي متيز بانخفا�ض
تكلفة الإنتاج .وي�س��ت�رشي الف�س��اد يف م�ؤ�س�س��ات
الدولة كافة ،و�س��ط تواط�ؤ حكومي و�صمت متعمد
جتاه��ه ما جع��ل الو�ض��ع الزراع��ي يف بع�ض من
مناط��ق العراق مع ّر�ض�� ًا لالنخفا�ض ب�ش��كل كبري
من حيث انتاج املحا�ص��يل الزراعية ,و�أدت بع�ض
م�ش��اريع وزارة امل��وارد املائي��ة دورا يف تعطي�ش
االرا�ضي املزروعة .ويقول ممثل احتاد اجلمعيات
الفالحي��ة يف ق�ض��اء الهندي��ة عل��ي ناع��ور مكي
لـ«اجلورنال » ان ” نهر ابو روية ارتفع عن م�صدر
النهر الرئي�س��ي او ما ي�سمى ب�شط ملة اكرث من 80
�سم “مبينا ان ” هذا االرتفاع ادى اىل عدم و�صول
املي��اه الكافية لري املزروعات وب�س��اتني النخيل
وهالك هذه الب�ساتني والرثوة احليوانية وانح�سار

الزراعة ملدة �سبع �سنوات ”
وا�شار اىل ان ” التبطني ت�سبب يف منع �سقاية اكرث
 500دومن من االرا�ض��ي وقد توقفت الزراعة لقلة
واردات التم��ور بع��د هالك اكرث م��ن  5000نخلة
م��ا انعك�س ب�ش��كل �س��لبي على الو�ض��ع املعي�ش��ي
للمزارع�ين ” واو�ض��ح ان ” الكث�ير من املزارعني
ترك��وا مزارعه��م وب�س��اتينهم وجل���أوا اىل العم��ل
يف املدين��ة “م�ض��يفا ان ” اجله��ات املعني��ة مل
ت�ض��ع اي حل للم�ش��كلة على الرغم من منا�شداتنا
امل�س��تمرة “م�ش��ددا على ان ” احلل الوحيد النقاذ
االف الدومنات الزراعي��ة ميكن برفع التبطني من
دون اللج��وء اىل احلل��ول الرتقيعية ” وعلى الرغم
من ت�أكي��د زراعة كربالء هالك اال�ش��جار وتراجع
الزراع��ة اال ان مديرية املوارد املائية امتنعت عن
التعليق على املو�ض��وع مكتفية باال�ش��ارة اىل ان
امل�ش��اريع نُفذت ح�س��ب املوا�ص��فات املو�ض��وعة
م��ن قب��ل دائ��رة امل�ش��اريع يف وزارة امل��وارد
املائي��ة  .م��ن جانب��ه اك��د ع�ض��و جلن��ة النزاه��ة
النيابي��ة عقيل فاه��م الزبي��دي لـ«اجلورنال » ان
” امل�شكلة تكررت يف م�شاريع عديدة ما ادى اىل

ه��در مبال��غ مالية كب�يرة ” مبينا ان��ه ” يف حال
ع��دم و�ض��ع حل له��ا ف��ان اللجن��ة �س��تقوم بفتح
املل��ف واحال��ة املق�رصي��ن اىل الق�ض��اء منعا من
ج��ر املواطن�ين اىل اخلروج عن القانون ” م�ش�يرا
اىل ان ” املزارع�ين ه��ددوا برف��ع التبطني النقاذ
ما تبقى م��ن مزارعهم وهذا امر ي�س��توجب تدخ ًال
فوري�� ًا ملن��ع ح�ص��وله “ .ويف هذا ال�س��ياق ،اقرت
“زين��ب الطائ��ي” ع�ض��و جلن��ة الزراع��ة واملياه
والأه��وار يف الربملان ع��ن كتلة الأح��رار التابعة
للتيار ال�ص��دري بني��ة وزارة الزراعة �إب��رام عقود
ل�رشاء �أحد �أنواع الأ�س��مدة بفارق  50مليار دينار
عن ال�س��عر ال�سائد يف ال�س��وق ،وهي عقود ي�شوبها
الف�س��اد ،متهمة رئي�س ال��وزراء “حيدر العبادي”،
بال�ص��مت والتواط���ؤ مع االمر .وقال��ت الطائي يف
ت�رصيح �ص��حفي� ،إنه “�س��بق وان نا�ش��دنا رئي�س
الوزراء من خالل ال�سلطة الرابعة بالتدخل لإيقاف
العق��ود التي جتري يف وزارة الزراعة ملا ي�ش��وبها
من ف�س��اد حلني ا�ستكمال اال�ستجواب” .واو�ضحت
الطائ��ي” مل جن��د �أي��ة ا�س��تجابة م��ن قب��ل رئي�س
ال��وزراء ،ب��ل على العك���س من ذلك مت من��ح وزارة

الزراعة ا�س��تثناءات لإبرام عقود خارج التعليمات
احلكومية” .و�أ�ض��افت الطائ��ي� ،أن “هناك عقودا
�س��تربم ال�س��ترياد � 200أل��ف ط��ن من �أح��د �أنواع
الأ�سمدة حل�ساب وزارة الزراعة ،الفتة النظر �إىل �أن
املبلغ املثب��ت لهذا العقد كبري جدا وبفارق ال يقل
عن  50مليار دينار عن ال�س��عر ال�سائد يف ال�سوق،
وب�إم��كان رئي���س الوزراء ت�ش��كيل جلن��ة للتحقيق
يف املو�ض��وع” .وبين��ت الطائ��ي� ،أن “العقود يتم
توقيعه��ا الآن يف مكت��ب املفت���ش الع��ام للوزارة،
مو�ض��حة �أن �أغلب ال�رشكات التي يربم معها العقد
متلكئ��ة يف عقود �س��ابقة وب�أ�س��عار خيالية جدا”
اىل ذل��ك يعاين  28ال��ف دومن يف ق�ض��اء الهندية
 25ك��م �رشقي مدينة كربالء قلة املياه وانعدامها
يف اجزاء كبرية منها منذ �سبع �سنوات ما اثر �سلبا
يف الزراع��ة وجفاف االرا�ض��ي وهالك االالف من
ا�ش��جار النخي��ل واحلم�ض��يات ،وال�س��بب يعود اىل
م��شروع تبطني نهر ابو روي��ة يف ناحية اخلريات
حيث ان امل�رشوع غري جمد وجاء بنتائج عك�س��ية،
فبداي��ة النهر اق��ل ارتفاعا من نهايت��ه وهذا مينع
و�صول املياه اىل املزارع والقنوات االروائية .

أصحاب البسطات والجنابر ضحايا لالبتزاز والفساد
بغداد –الجورنال

ك�ش��فت جلن��ة اخلدم��ات يف جمل���س حمافظ��ة بغ��داد ان الر�ش��اوى
والف�س��اد املايل تقف وراء ازالة واعادة الب�س��طات واجلنابر ،م�ؤكدة
حتولهم اىل �ض��حايا لالبتزاز  .وقالت ع�ض��و اللجنة ج�س��ومة رحيم
يف ت�رصيح لـ «اجلورنال » ان ق�ضية التجاوزات مهمة جدا والننفي
انه��م متج��اوزون على االماك��ن العامة واالر�ص��فة ،لك��ن البد من
وجود بدائل لهم للحيلولة دون قطع ارزاقهم  .واو�ضحت �أنه ب�سبب
عدم وجود حل لهذه الب�س��طيات واجلنابر ف�أمانة بغداد حتاول رفع
التجاوزات ب�صورة م�ستمرة بني احلني واالخر والبد من وجود بديل
واماكن ت�ؤمن لهم ارزاقهم ،م�ض��يفة ان على االمانة ايجاد االماكن
املخ�ص�صة والبديلة لهم وتكون متابعة للق�ضية ب�صورة جدية.
و�ش��ددت بالقول “�س�نرفع كتاب ًا للمرة الثانية اىل الربملان اليجاد
ح��ل ج��دي و�رسي��ع له��ذه الق�ض��ية النه��ا تتعل��ق ب���أرزاق النا���س،
واملواطن اليوم يعي�ش حياة �ص��عبة يف �ضل الظروف الراهنة وعدم
وج��ود فر�ص عمل لل�ش��باب البغ��دادي والعراقي لذا هذا املو�ض��وع
�سيكون من اولويات جلنة اخلدمات” .وقال مدير �إعالم بلدية بغداد
زي��اد جا�س��م يف ت�رصيح �ص��حفي �س��ابق ،انه فيم��ا يخ�ص حاالت
التجاوز على االر�صفة وال�ساحات العامة فهذا خمالف للقوانني من
قبل مديرية البلديات العامة وان هناك حما�سبة له�ؤالء املتجاوزين
الذين يفرت�ش��ون االر�ص��فة وال�ش��وارع املخ�ص�ص��ة للبلدية وللمارة
وهن��اك حم�لات م�س��تمرة الزالة ه��ذه التجاوزات وهن��اك عقوبات
�صارمة حددتها اللجنة االقت�صادية لالمانة العامة ملجل�س الوزراء
ومنه��ا فر�ض غرامات مالية تقدر بـ  500الف دينار عراقي .واكمل
زي��اد « دائم��ا ت�أتي الينا الكثري من ال�ش��كاوى �ض��د ه���ؤالء الباعة
وع��دم وجود طريق �س��الك للمواطنني يف ال�س�ير اثن��اء جتوالهم يف
مناط��ق املدينة واالحياء ما ي�ض��طر املواطن اىل النزول يف حو�ض
ال�ش��ارع وهذا يعر�ض��ه اىل حوادث قد تك��ون حوادث الده�س
او ما�ش��ابه ذلك وه��ذه ال�ش��كاوى �أُخذت بنظر
االعتب��ار وهن��اك ق��وة مهيئ��ة
الزالة التجاوزات

املوج��ودة عل��ى االر�ص��فة وال�ش��وارع بالتن�س��يق م��ع قائ��م مق��ام
املحافظة ا�ض��افة اىل ��ضرورة مفاحتة جمل���س املحافظة بت�رشيع
قان��ون يخ���ص الغرامات وق��د مت ت�رشي��ع قانون يف االي��ام القليلة
املا�ض��ية بغرامات تبد�أ بـ  50الف وتنتهي بـ  5ماليني دينار ولكن
اىل االن مل نتل��ق التعليم��ات بالعمل به و�س��يتم العم��ل به يف االيام
القليلة املقبلة وقد ت�ص��دينا يف االيام املا�ضية حلاالت عديدة كان
منها هتافات با�سم النظام املباد .واكد ان قائممقام املحافظة �أ�شار
اىل قيامهم بالتن�س��يق مع االمانة العامة ملدينة بغداد الن�شاء 200
حمل «�س��ندوي�ش بنل» لت�أجريه للباعة املتجولني واملتجاوزين ومت
تخ�ص��ي�ص �س��احة لهذا امل�رشوع قريبة من مركز املدينة و�ش��عبية
 ,ولديه��م اي�ض��ا م�ش��اريع بناء ا�س��واق بغية تخل���ص املحافظة من
التجاوز على االر�ص��فة .وقال املهند�س حمد ح�س�ين الذي يعمل يف
�رشكة �أهلية ان ا�ص��حاب الب�س��طيات الذين يفر�ش��ون على الر�صيف
ب�ض��اعتهم هم من ذوي الدخل املحدود ولكنهم من حيث ال يعلمون
قد ت�سببوا بالكثري من اال�رضار للمواطن ولبغداد ويقول ان االر�صفة
حتتوي على ا�س�لاك الكهرباء (اعمدة ودفن حتت االر�ض) و�ش��بكات
املاء ال�ص��الح ال�رشب و�ش��بكات ال�رصف ال�ص��حي وباال�ض��افة اىل
ا�س�لاك الهواتف االر�ض��ية وان التج��اوز عليها يتل��ف هذه اخلطوط
ويف ح��ال العطب ال ت�س��تطيع الدوائ��ر اخلدمية �أداء عملها ب�ش��كلها
الكام��ل يف ال�ص��يانة ،وا�ض��اف قائ�ل ًا ان مث��ل ه��ذه التج��اوزات
ت�س��ببت بتعطي��ل امل�ش��اريع احلكومي��ة املهمة التي تخ��دم املواطن
وتزي��د العا�ص��مة بغ��داد رونقا وجم��اال .وقال خريج كلي��ة القانون
وال�سيا�س��ة ح�سني علي ا�ضطررت اىل العمل يف هذه املهنة
(ابي��ع مالب���س االطف��ال) يف ه��ذه الب�س��طية
التي بالكاد اح�ص��ل منها على
م��ا يعينني على
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اعالة زوجتي وابنتي بعد �أن تعبت ويئ�ست من احل�صول على فر�صة
عمل حايل حال الكثري من اخلريجني العاطلني و�أنا�ش��د امل�س���ؤولني
باالهتمام باخلريجني وتوفري فر�ص العمل لهم.
وتوا�ص��ل �أمانة بغداد حمالتها الكربى لإزالة التجاوزات احلا�ص��لة
على االر�ص��فة وال�شوارع وال�س��احات واالمالك العامة للحفاظ على
نظاف��ة وجمالي��ة العا�ص��مة .وذك��رت مديري��ة العالق��ات واالعالم
يف وق��ت �س��ابق ان دائ��رة بلدي��ة الكاظمي��ة بالتعاون م��ع مديرية
احلرا�س��ات والأم��ن يف امانة بغداد وبالتن�س��يق مع قي��ادة عمليات
بغ��داد نف��ذت حمل��ة الزال��ة التج��اوزات احلا�ص��لة عل��ى االر�ص��فة
وال�ش��وارع �ض��من املحالت(403و425و406و� )408شملت اغالق
( )5مواق��ع لبي��ع املواد االن�ش��ائية وعدد من ال�س��قائف واالك�ش��اك
واللوحات االعالنية املن�ص��وبة جتاوزاً  .وا�ضافت ان احلملة �شملت
اي�ض�� ًا اغالق فن��دق (انوار اجلوادين) وازالة حمطة غ�س��ل وت�ش��حيم
�ض��من املحلة ( )411وتوجيه االن��ذارات لعدد من املتجاوزين على
االر�ص��فة واالمالك العامة التي تعيق حركة ال�س�ير واملرور وت�ش��وه
منظ��ر وجمالي��ة العا�ص��مة بغ��داد  .واو�ض��حت ان احلملة ت�ض��منت
اي�ض��ا �إزال��ة التج��اوزات على خطوط نقل املاء ال�ص��ايف وا�ص�لاح
الن�ض��وح يف انابي��ب املاء يف حني قام��ت الدائرة بجباية
ر�سوم املهنة واالعالن من ا�صحاب املحال
واملجمعات التجارية .

انخف���ض امل�ؤ��شر �س��توك�س 600
الأوروب��ي  0.3باملئ��ة حي��ث واك��ب
الرتاج��ع يف قط��اع �ص��ناعة الرقائ��ق
الإلكرتوني��ة انخفا�ض�� ًا يف قط��اع
التعدين .وا�س��تقر امل�ؤ�رش �ستوك�س 50
للأ�س��هم القيادي��ة يف منطق��ة الي��ورو
بينما انخف�ض امل�ؤ��شر داك�س الأملاين
 0.1باملئ��ة بعدم��ا ارتف��ع لأعل��ى
م�ستوى يف نحو �شهرين يوم الثالثاء.

0.5

وارتفع امل�ؤ�رش نيكي القيا�سي 0.5
باملئة عند الإغالق �إىل 19865.82
نقطة ،وهو �أعلى م�ستوى �إغ�لاق منذ
الثامن من �أغ�سط�س �آب .ويف بور�صة
طوكيو حقق قطاعا ال�سم�رسة املالية
والبنوك �أدا ًء �أف�ضل من ال�سوق .وقفز
�سهم نومورا هولدينجز  2.4باملئة
بينما زاد �سهم ميت�سوبي�شي يو �إف
جيه املالية  1.5باملئة .ومع ارتفاع
ال�����دوالر اىل �أع��ل��ى م�����س��ت��وى خ�لال
�أ�سبوعني تقريبا عند  110.290ين
زاد الإقبال على �رشاء �أ�سهم �رشكات
ال��ت�����ص��دي��ر مب���ا يف ذل����ك م�صنعي
املاكينات واملنتجات الإلكرتونية
وال�سيارات.

0.2

انخف�ض خام غرب تك�سا�س الو�سيط
الأمريكي خم�سة �سنتات� ،أو ما يعادل
 0.1يف املئة� ،إىل  48.18دوالر
للربميل بعد �أن ارتفع يف وقت �سابق
من اجلل�سة .وارتفع اخل��ام  0.3يف
املئة �أول من �أم�س الثالثاء.
وبلغ خ��ام القيا�س العاملي مزيج
برنت � 11سنتا� ،أو ما يعادل 0.2
يف املئة� ،إىل  54.16دوالر للربميل
بعد �أن ارتفع  0.8باملئة يف ت�سوية
اجلل�سة ال�سابقة.
وو�صل الفارق بني خام برنت واخلام
الأم�يرك��ي  5.46دوالر مل�صلحة
اخلام العاملي يف الوقت الذي يوا�صل
فيه الإع�صاران هرييف و�إرما الت�أثري
يف الطلب على النفط واملنتجات
النفطية يف الواليات املتحدة.
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