
 وتاب��ع اأن م��ن ال�ساب��ق لأوان��ه تقدي��ر حجم 
الإنت��اج ولكن��ه ياأم��ل اأن يتج��اوز اأو يق��رب 
من الإنت��اج امل�ستهدف املو�س��م املا�سي عند 
3.65 مليون ط��ن. وقالت وزارة التجارة اإنها 
ا�س��رت 2.38 ملي��ون طن م��ن القمح املحلي 
وزارة  تقدي��رات  بينم��ا   2017 مو�س��م  يف 
الزراع��ة اأعلى عن��د 3.1 ملي��ون طن.ويحتاج 
الع��راق اإمدادات ما ب��ني 4.5 وخم�سة ماليني 
ط��ن، وه��و م��ا يعني وج��ود فجوة تزي��د على 
ملي��ون ط��ن �سنوي��ا. م��ن جان��ب اخ��ر، ق��ال 
الباح��ث يف جم��ال الزراعة الدكت��ور الباحث 
جماه��د اإ�سماعي��ل حم��دان / وزارة الزراعة / 
دائ��رة البح��وث الزراعية، ب�س��اأن �سبب تراجع 
الإنتاج الزراع��ي يف العراق، اإن ظروف البيئة 
العراقي��ة تع��د مالئم��ة وب�س��كل جي��د لنتاج  
اغل��ب املحا�سيل ال�سراتيجية واملحلية مثل 
)احلنط��ة / والرز / والذرة ال�سفراء والبي�ساء 
( ومتتعها بالتباين البيئي املالئم من ال�سمال 
اىل اجلنوب ومن ال�رشق اىل الغرب ولكن هناك 
تراجع��ا يف الإنت��اج املحل��ي الزراع��ي ب�سكل 
كبري ب�سبب الظروف الت��ي مير بها العراق من 
�سحة يف مواد الإنتاج وقلة مياه الري وبع�ض 
العمليات الزراعية املهمة كتقنيات الري وقلة 
الأ�سمدة ف�س��ال عن عدم ال�سيطرة على احلدود 
و�سعف احلج��ر الزراعي، اأدى ذلك اىل اعتماد 
الع��راق عل��ى امل��واد امل�ست��وردة بن�سبة %80 
لكون املنت��وج امل�ست��ورد مناف�سًا كب��رياً جداً 
وقد يغط��ي املنتوج املحلي ب�سبب عدم فر�ض 
�رشائ��ب عل��ى امل�ست��ورد وقلة دع��م املنتوج 
املحل��ي كم��ا ان ك��رة الطل��ب عل��ى املنتوج 
امل�ستورد مقارنة باملنتوج املحلي فتح الباب 
ب�سكل وا�سع امام التج��ار ل�ستقدام حما�سيل 
جدي��دة ومتنوع��ة تنا�س��ب اذواق امل�ستهلكني 
ي�س��اف اىل ذل��ك م�سكلة ع��دم تنظيم عمليات 
الت�سوي��ق و�سعوب��ة اإي�سال املنت��وج املحلي 
اىل الأ�س��واق لعتماد امل��زارع او الفالح على 
امكانياته ال�سعيفة ما جعل التاجر امل�ستورد 
للمنت��وج املحلي ي�سيطر عل��ى عملية الت�سويق 

والبي��ع الذي ينا�س��ب التاجر، وعن مدى قبول 
ال�س��وق املحل��ي للمنت��وج امل�ست��ورد مقارنة 
باملحل��ي ق��ال ان املنت��وج املحل��ي يتمي��ز 
بالكلف��ة العالي��ة لنع��دام املم��ول الرئي�س��ي 
للمح�س��ول )امل��اء / والأ�سم��دة / والب��ذور / 
والوق��ود / والكهرب��اء( وقل��ة تواف��ر اليادي 
العامل��ة مقارنة باملنتوج امل�ستورد، وا�ساف 
ان قل��ة الوعي لدى امل�ستهل��ك واملزارع جتاه 
ما يدخل من حما�سيل ملا حتويه من امرا�ض 
او ح���رشات او ب��ذور ادغ��ال ق��د متن��ح بيئ��ة 
جدي��دة عن��د دخولها اىل العراق ل��ه اثر �سلبي 
عل��ى املنت��وج املحلي وامل�ست��ورد نف�سه على 

الرغ��م م��ن اأن اغل��ب املحا�سي��ل املدخلة قد 
تك��ون معدلة وراثيا، وا�س��اف ان هناك دعما 
حكومي��ا فقط ملح�سول احلنطة يف حني غاب 
الدع��م للمحا�سيل الأخرى مقارنة بامل�ستورد 
ال��ذي متي��ز بانخفا���ض تكلف��ة الإنت��اج، كما 
حدثن��ا الدكت��ور واث��ق عب��د اهلل مدي��ر ق�س��م 
القت�س��اد يف دائ��رة البح��وث الزراعي��ة ع��ن 
املو�س��وع م�س��ريا اىل ان �سب��ب ه��ذه امل�سكلة 
العدي��د من العوام��ل منها العوام��ل الطبيعية، 
ومنها العوامل القت�سادية ، واجلانب الأمني 
الطبيع��ي  العام��ل  ان  الدكت��ور  او�س��ح  فق��د 
وقل��ة املياه والت�سح��ر يف الأرا�سي الزراعية 

م��ن اه��م العوامل الت��ي اأدت اىل قل��ة املنتوج 
املحل��ي. اما العوامل القت�سادية فكما يعرف 
اجلميع هناك م�ساكل كبرية يف دعم الفالح او 
امل��زارع وهناك �سيا�سة زراعي��ة اأدت اىل فتح 
احل��دود وال�سوابط والقي��ود التي تفر�ض على 
احل��دود ي�سع��ب ال�سيط��رة عليها م��ا اأدى اىل 
دخ��ول املنتج��ات امل�ستوردة والت��ي اأدت اىل 
�سيطرته��ا على ال�سوق وقل��ة املنتوج املحلي، 
م��ا اأدى اىل قلة و�سعف عم��ل املزارعني، اما 
اجلان��ب الأمن��ي فاجلمي��ع على معرف��ة تامة 
باأن العراق يف حالة حرب والدعم متوجه اىل 

احلالة الع�سكرية. 

    
 

مل تتمكن رئا�سة اقليم كرد�ستان من حتقيق حلمها املتبدد يف 
انف�س��ال القليم ع��ن العراق، على الرغم م��ن اجراء ال�ستفتاء 
)غري القانوين( بح�س��ب املراقبني املحليني والدوليني، وبداأت 
احلكومة الحتادية بفر�ض اجراءاتها الد�ستورية بحق القليم، 
ابرزه��ا ت�سلي��م املناف��ذ احلدودي��ة واملط��ارات اىل ال�سلط��ة 

الحتادية.
ومل تكت��ف احلكومة العراقية بهذه الجراءات حيث انها طلبت 
من ايران وتركيا غلق املنافذ احلدودية مع كرد�ستان والبحث 
ع��ن مناف��ذ جدي��دة مع الع��راق، ف�سال ع��ن مقاطع��ة حكومة 
كرد�ست��ان جتاري��ا وحظ��ر بيع و���رشاء النف��ط وم�ستقاته من 
القليم، المر الذي يجعل اقليم كرد�ستان حما�رشاً اقت�ساديًا 
والذي رمبا يوؤثر على ال�سواق الكردية يف اربيل وال�سليمانية 

ودهوك.
واك��د امل�ست�س��ار القت�س��ادي لرئي���ض ال��وزراء عب��د احل�سني 
العنبكي، ان اجراءات احلكومة الحتادية جتاه اقليم كرد�ستان 
د�ستوري��ة وكان يفر���ض فر�سها قبل ازم��ة ال�ستفتاء، حيث 
ركزت على ممار�سة ال�سلطة الحتادية �سالحياتها الد�ستورية 

يف جميع املنافذ احلدودية واملطارات.
وقال العنبكي يف ت�رشيح �سحفي ان "هذه الجراءات �ستلقي 
بظالله��ا عل��ى الو�س��ع القت�س��ادي يف القلي��م لك��ون اغلب 
امل�ستثمرين �سيهربون على اعتبار اأن هناك �سعوبة يف النقل 
بع��د توقيف رحالت الطريان ال��دويل ف�سال عن هروب روؤو�ض 

الموال".
وا�س��اف ان "املناف��ذ احلدودية رمبا �ستكون ب��ادارة عراقية 
الم��ر الذي قد مينع م��ن دخول بع�ض ال�سلع التي كانت تدخل 
يف ال�ساب��ق، ورمبا كانت تدخل لي�ض �سم��ن اللوائح العراقية، 
واي�س��ا م�س��اكل مالية �ست�سي��ب القليم خا�س��ة اذا ما قامت 
تركي��ا بتزويد �سادرات النفط التي متر عرب ميناء جيهان اىل 

احلكومة العراقية وهو حق طبيعي".
ا�ستم��رار  ال��وزراء،  لرئي���ض  القت�س��ادي  امل�ست�س��ار  ورج��ح 

نزي��ف الم��وال م��ن القلي��م ورمب��ا �سيك��ون هن��اك 
عجز م��ايل كبري يف موازن��ة القليم 

و�سيتبعه  ال�سنوي��ة، 

م�ساكل يف الرواتب وغريها.
من جهته، ا�سار اخلبري القت�سادي حممد احل�سني اىل ان اقليم 
كرد�ستان يعتمد يف ا�ستريادات��ه اخلارجية على ايران وتركيا 
لذل��ك فان قرار قطع العالق��ات التجارية مع كرد�ستان �سيوؤثر 

وب�سكل مبا�رش يف القت�ساد الكرد�ستاين.
وا�ساف احل�سن��ي ان ا�سواق كرد�ستان �ست�سه��د ارتفاعا كبريا 
يف ال�سع��ار ل�سيم��ا امل��واد الغذائي��ة ، لفت��ًا النظ��ر اىل ان 
ال�سع��ار ارتفعت مع بداية ازمة ال�ستفت��اء بني بغداد واربيل 
حي��ث و�سلت ن�سب��ة الرتف��اع اىل اكر م��ن 60% وبعد تنفيذ 

قرار قطع العالقات التجارية والنفطية �سرتفع اىل %100.
واأو�س��ح ان القيادات الكرد�ستاني��ة اوقعت ال�سعب الكردي يف 
ورط��ة كبرية بعد اإقدامه��ا على اجراء ا�ستفت��اء النف�سال يف 
اخلام�ض والع�رشين من ال�سهر املا�سي على الرغم من الرف�ض 

املحلي والقليمي واملجتمع الدويل له.
واتخ��ذت احلكوم��ة الحتادي��ة جمموع��ة اج��راءات ك��رد على 
ال�ستفت��اء اهمه��ا ممار�س��ة ال�سلط��ة الحتادي��ة �سالحياتها 
الد�ستورية يف جميع املنافذ العراقية واملطارات ومن �سمنها 

اقليم كرد�ستان.
اىل ذل��ك ن���رشت وكال��ة "اتالنت��ك" المريكي��ة، تقري��را حول 
ا�ستفت��اء  اإجرائ��ه  اقلي��م كرد�ست��ان بع��د  تط��ورات اقت�س��اد 

النف�سال يف ال�سهر املا�سي.
واف��ادت الوكالة يف تقريرها الذي ترجمته »اجلورنال نيوز«، 
ان عل��ى الرغ��م م��ن اعتق��اد ب��ارزاين بان��ه الوق��ت املنا�س��ب 
لال�ستق��الل، ال ان اقت�س��اد القلي��م يب��ني عك���ض ذل��ك. ومع 
التداعي��ات الكب��رية ب�سب��ب ال�ستفت��اء، تب��دو ن�سب��ة �سموده 
اقت�سادي��ا �سعيف��ة للغاية، حتى مع احتمالي��ة قبول حكومة 

بغداد باملفاو�سات.
وا�س��ارت الوكال��ة اىل ان النقط��ة احلا�سم��ة لنه��اء القلي��م 

النف��ط، يف ظ��ل  ايق��اف مبيع��ات  اقت�سادي��ا، ه��ي 
اعتم��اده ب�سكل  ا�سا�س��ي على ارباح 

النف��ط  مبيع��ات 

العراق��ي، م�س��دِّراً نح��و 600.000 برمي��ل نف��ط يوميا، عرب 
النابي��ب الركية نح��و م�سفى جيهان. اأي عن��د اغالق تركيا 

لالنبوب، �سيختنق القت�ساد الكردي. 
بال�ساف��ة اىل م�سكلة اعتماد القليم على ت�سديرات منتجات 
يومي��ا  ي�س��در  القلي��م  كان  الكردي��ة،  املحلي��ة  ال�سناع��ة 
80-90% م��ن �سناعت��ه املحلي��ة. كم��ا يعتمد عل��ى ا�سترياد 
خمتلف املنتج��ات ال�رشورية ، كا�ست��رياد الطعام من تركيا، 
وم���رش، وايران، وا�ست��رياد امل�ستلزم��ات املنزلية من ال�سني، 
وال�سجائر من كوريا اجلنوبية. وباإغالق بغداد ملطاري اربيل 
وال�سليمانية، ما هي ال عدة ايام حتى تنقطع هذه املنتجات، 

موؤدية بذلك اىل ازمة ارتفاع ال�سعار.
وان ه��ذه التغ��ريات ل ت�سب يف م�سلحة ال�سع��ب الكردي، يف 
حني انقطاع رواتب املوظفني منذ عدة ا�سهر. يبدو ان بارزاين 
راهن على مدى �سم��ود القليم قبل افال�سه، بخو�سه مقامرة 

ا�ستفتاء ال�ستقالل رغما عن التحذيرات القليمية والدولية. 
ونوه خرباء ال�ساأن القت�سادي بانه "من غري املحتمل حاجة 
تركي��ا لت�سديرات نفط اقليم كرد�ستان عرب ارا�سيها، يف حني 
متركزها جغرافيا بني ثماين دول، وان قرار قطعها ت�سديرات 
نف��ط القليم لن يتم الراج��ع عنه".  مبين��ني "ا�ستعداد تركيا 
للت�سحي��ة ببع���ض م�ساحله��ا القت�سادي��ة م��ن اج��ل تنفيذ 

ال�سغط ال�سيا�سي على اقليم كرد�ستان". 
واكدت الوكال��ة اأنه "من ال�سعب على اقليم كرد�ستان التفكري 
بجدي��ة ودهاء يف الوق��ت احلايل، فان�سغ��ال املواطنني بدعم 
الحزاب ال�سيا�سية مينعهم من الركيز على ا�ستغالل اخلريات 

الزراعية لالقليم، ولن يحقق القليم ال�ستقالل، ان مل 
يع��اين الفال�ض الي��وم، �سيعانيه يف 

الغد".
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وزارة  با�س��م  املتح��دث  ق��ال 
اململك��ة  اإن  ال�سعودي��ة،  الطاق��ة 
النف��ط  خم�س�س��ات  خف�س��ت 
مبق��دار  نوفم��رب  ل�سه��ر  اخل��ام 
يف  يومي��ا،  برمي��ل  األ��ف   560
ظل التزام اأك��رب بلد م�سدر للنفط 
يف الع��امل بتعهدات��ه للم�ساع��دة 
املعرو���ض  تخم��ة  كب��ح  يف 
العاملي، وفق��ا لرويرز. واو�سح 
عل��ى  اأن��ه  بي��ان،  يف  املتح��دث 
الرغ��م م��ن الطلب الق��وي للغاية 
م��ن زبائ��ن ال�سحن��ات املنقول��ة 
بح��راً يف اخل��ارج، والذي جتاوز 
7.71 ملي��ون برميل يوميا، فلم 
ُيخ�س�ض لهم �سوى 7.15 مليون 

برميل يوميًا.
ُتظه��ر  ال�سعودي��ة  اأن  واأو�س��ح 
ا�ستثنائي��ًا  اأمنوذج��ًا  جم��دداً 
يحتذى ب��ه يف التزامه��ا باإعادة 
الت��وازن اإىل ال�س��وق م��ع اقراب 
اجتماعات 30 نوفمرب يف فيينا.

اأظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة 
الإ�سالمي  ال��ع��راق��ي  للم�رشف 
 ،)BIIB( والتنمية  لال�ستثمار 
ارتفاع  العراق،  ببور�سة  املدرج 
يف   97.2% بن�سبة  اأرب���اح���ه 
اجلاري،  العام  من  الثالث  الربع 

على اأ�سا�ض �سنوي.
بيان  يف  امل�����رشف  واأو����س���ح 
اأرب��اح��ًا  حقق  اأن���ه  للبور�سة، 
 6( دينار  مليار   7.14 بقيمة 
باأرباح  مقارنة  دولر(،  ماليني 
 3( دينار  مليار   3.62 قيمتها 
الثالث  الربع  يف  دولر(  ماليني 

من 2016.
اإىل  البيان  يف  امل�رشف  واأ�سار 
العمليات  م��ن  اإي��رادات��ه  زي���ادة 
الثالث  الربع  خ��الل  امل�رشفية 
اإىل  لت�سل   ،2017 ال��ع��ام  م��ن 
مقارنة  دي��ن��ار،  مليار   4.16
يف  دي��ن��ار  مليار   3.62 بنحو 

املدة ذاتها من عام 2016.

أزمة تتصاعد في اإلقليم.. هروب رؤوس األموال األجنبية من كردستان

الزراعة: نخطط لزراعة 1.6 مليون هكتار من القمح في موسم 2018

قالت وز�رة �لزر�عة �إنها 
تخطط لزر�عة نحو 1.6 

مليون هكتار من �لقمح خالل 
مو�سم 2017-2018.

وقال مهدي �لقي�سي �لوكيل 
�لفني بوز�رة �لزر�عة �إن 

�لرقم �أقل من م�ساحة 1.8 
مليون هكتار زرعت �لعام 

�ملا�سي، عازيًا �النخفا�ض �إىل 
�لتغري�ت يف �ملناخ.

  بغداد- خاص  

متابعة

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


