
بغداد / املدى
اجن����زت امل���اك���ات ال��ف��ن��ي��ة وال��ه��ن��د���س��ي��ة يف 
ت�سكيات  اح���دى  االن��ه��ر  ك��ري  تنفيذ  دائ���رة 
االنهر  ك���ري  اع��م��ال  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  وزارة 
لانهر  الق�سب  وتنظيف  الرت�سبات  وازال���ة 
وامل�سطحات  الفرعية  واجل���داول  الرئي�سية 
والنواظم  اخلزنية  ال�����س��دود  وم��ق��دم  املائية 
التحويلية وحمطات ال�سخ املقامة على االنهر 
املتفرعة يف عموم املحافظات من  واجل��داول 
الو�سطى و�سواًل اىل  باملناطق  �سماله مرورًا 
املناطق اجلنوبية يف عموم املحافظات الإزالة 
اجلزرات والرت�سبات واإمرار الت�ساريف على 
لتح�سني   2009 لعام  املو�سوعة  اخلطة  وفق 
امل�����س��ت��وى امل��ائ��ي يف ال��ب��ل��د وم��ع��اجل��ة �سحة 

املياه.
انه  املائية:  امل���وارد  وزارة  يف  م�سدر  وذك��ر 
كري  اع��م��ال  تنفيذ  مت  ن��ي��ن��وى  حم��اف��ظ��ة  يف 
الرئي�سية  املحطة  ماأخذ  ام��ام  من  الرت�سبات 
م�سروع ري اجلزيرة وبكمية بلغت )83360( 

م3.
حمافظة  يف  االع��م��ال  ان  اىل  امل�سدر  وا���س��ار 
وتنظيف  الرت�سبات  ازال��ة  ا�ستملت  كركوك 
الق�سب مقدم �سد دب�س لزيادة ت�ساريف املياه 
 )385200( وبكمية  لل�سد  اخلزنية  وال�سعة 
الرئي�سية  القناة  امام  الرت�سبات  كري  مع  م3 
مل�سروع ري كركوك واعادة القناة اىل املقطع 
م3   )4125000( بلغت  بكمية  الت�سميمي 
تطهري  وك��ذل��ك  امل�سرفة  احل��ف��ارات  بوا�سطة 
 )121000( بلغت  وبكمية  احل��وي��ج��ة  ق��ن��اة 
منها  املرتاكمة  الرت�سبات  ازال��ة  م3 من خال 
لتاأمني  الت�سميمي  امل��ق��ط��ع  اىل  واع��ادت��ه��ا 
و�سول املياه اىل منطقة احلويجة والريا�س 

الإرواء االرا�سي الزراعية.
االنبار  حمافظة  �سهدت  ان��ه  امل�����س��در:  وب��ني 
حملة وا�سعة لكري الرت�سبات وازالة الق�سب 
ففي مقدم �سدة الفلوجة متت ازالة الرت�سبات 
الرت�سبات  وازال���ة  م3   )110545( وبكمية 
يف مقدم �سدة الرمادي وبكمية منجزة بلغت 
امام  ال��رت���س��ب��ات  وازال����ة   ، م3   )100000(
منجزة  وبكمية  االنبارالرئي�سية  ماء  م�سروع 
بلغت )25000( م3 اما يف املحطة االروائية 
البوعلي جا�سم فقد مت حفر جمرى مائي امام 
وبكمية  القيا�سية  احلفارة  بوا�سطة  املحطة 
بلغت )142750( م3 وازالة وتنظيف الق�سب 
يف  ق�سرالعدالة  مقابل  الفرات  نهر  �سفة  من 
ا�سافة  م2   )35000( بلغت  وبكمية  الرمادي 

اىل ازالة الرت�سبات املرتاكمة من امام م�سروع 
ماء الرمادي اجلديد وبكمية بلغت )20300( 
كمية  فقد مت كري  امل��اء  ا�سالة  م3 ويف موقع 
الرثثار  قناة  )72060( م3 واخ��ريًاًيف موقع 
مت كري القناة بكمية منجزة بلغت )35000( 

م3. 
ت�سمنت   بابل  حمافظة  يف  االعمال  ان  واك��د 
كري وازالة الرت�سبات من مقدم �سدة الهندية 
بوا�سطة كراءة الب�سرة وبكمية منجزة بلغت 
وال�سعة  الت�ساريف  لزيادة  م3   )490023(
اخلزنية لل�سدة وكري الرت�سبات مقدم جزرة 
وكري  م3   )9580( بلغت  وبكمية  �سبيب  ال 
���س��ط احل��ل��ة وب��ك��م��ي��ة بلغت  ال��رت���س��ب��ات يف 
)108000( م3 ل�سمان ان�سيابية جريان املياه 

وحتقيق الت�ساريف املطلوبة .
الرت�سبات  ك��ري  دي��اىل  حمافظة  �سهدت  فيما 
الكراءة  بوا�سطة  ال�سط  جديدة  ماأخذ  ام��ام 

الر�سيد وبكمية بلغت )60265( م3.
�سمل  ال�سماوة  حمافظة  ان  امل�����س��در:  وق���ال 

الرميثة  �سط  وتنظيف  تطهري  فيها  العمل 
م3   )24500( وبكمية  ال�سمبان  نبات  م��ن 
لتاأمني اي�سال املياه اىل حمطة ا�سالة الرميثة 
ومعاجلة �سحة املياه التي ا�سابت املدينة من 
الرميثة  �سط  يف  املرتاكمة  الرت�سبات  ج��راء 
وتو�سيع جنابيات �سليبات بوا�سطة احلفارة 
م�سرفة ذراع طويلة عدد /2 وبكمية )70000( 
م3 وقد مت تطهري االنهر الفرعية يف املحافظة 
حي  و  العظام  ام  )كاأنهر  ال�سمبان  نبات  من 
لكل  م.ط   )5000( بلغت  وبكمية  الع�سكري 
منجزة  وبكمية  االزرق  نهر  وتطهري   ) منهما 
وبكمية  امل��ح��دد  نهر  و  م.ط   )7000( بلغت 
ال�سوير  نهر  وذن��ائ��ب  م.ط   )25000( بلغت 
وبكمية منجزة بلغت )12000( م.ط وتطهري 
نهر الزطي وبكمية بلغت )4000( م.ط ونهر 

املريبي وبكمية بلغت )9200( م.ط.
ا�سافة اىل تنفيذ اعمال كري وازالة الرت�سبات 
م���ق���دم ����س���دة ال���ك���وت يف حم��اف��ظ��ة وا���س��ط 
لزيادة  م3   )166710( بلغت  منجزة  وبكمية 

الت�ساريف وال�سعة اخلزنية لل�سدة .
فيها  ج��رى  الديوانية  حمافظة  ان  وا���س��اف: 
الديوانية  �سط  �سمايل  من  الرت�سبات  ك��ري 
وكري  م3   )76150( بلغت  منجزة  وبكمية 
مبزل ال�سامية بوا�سطة الكراءة ابواخل�سيب 
بلغت  منجزة  وبكمية  القيا�سية  واحل��ف��ارة 
)2875( م3 ومت كري جنوبي �سط الديوانية 

وبكمية بلغت )19563( م3 .
وتابع امل�سدر: ان االعمال يف حمافظة كرباء 
الرت�سبات  وازال���ة  ك��ري  ت�سمنت   املقد�سة  
امام ماأخذ حمطة ماء الهندية املوحد املركزية 
لزيادة  م3   )80370( بلغت  منجزة  وبكمية 
املياه  ت�سخ  التي  للمحطة  االنتاجية  الطاقة 

اىل بقية املحطات الثانوية.
ازالة  من  ن�سيب  النجف  ملحافظة  ك��ان  فيما 
الرت�سبات يف مقدم �سدتي الكوفة والعبا�سية 
�سينا  اب��ن  الكرائتني  بوا�سطة  العمل  مت  فقد 
 )86125( بلغت  منجزة  وبكمية  والفاربي 
ان��ه��ر حمافظة  ال��رت���س��ب��ات يف  ول��ك��رثة   . م3 

االنهر  ت��ط��ه��ريات  اع��م��ال  تنفيذ  مت  ق���ار  ذي 
الرئي�سية والفرعية يف املحافظة كتطهري نهر 
)209772( وبكمية  احل��ف��ار  م��وؤخ��ر  ال��ف��رات 
 )90000( وبكمية  ال��ع��دل  نهر  وتطهري  م3، 
م3 وغليوين / العربات وبكمية منجزة بلغت 
)98500(م3 ، ونهر ابو زفر وبكمية منجزة 
بلغت )75000( م3 وازالة الرت�سبات من نهر 

امل�سب العام وبكمية بلغت )19000( م3.
اعمال  تنفيذ  فقد  الب�سرة  حمافظة  يف  ام��ا 
الكري والتطهريات لانهر الرئي�سية والفرعية 
يف املحافظة فقد متت ازالة وتطهريالرت�سبات 
وازال��ة  م3   )30555( وبكمية  نهرعنرت  م��ن 
ب��وا���س��ط��ة احلفارة  ال�����س��ل��ه��ة  ن��ه��ر  ت��ر���س��ب��ات 
ولزيادة  )43962(م3  وبكمية  ال��ربم��ائ��ي��ة 
الزراعية  االرا���س��ي  الرواء  املياه  ت�ساريف 
ت��ط��ه��ري �سدور  ال��ع��رب مت  ل�����س��ط  امل���ج���اورة 
وبكمية  ال�ساحلية  ون��ه��ر  ال��ع��رب  �سط  نهر 
كهرباء  حمطة  تطهري  واخ��ريًا  )27116(م3 

الهارثه وبكمية منجزة بلغت )20100( م3 .
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اخل�ســــــراواتالفـــواكـــه
ال�سعر كيلواملـــــادة ال�سعر  كيلواملـــــــادة

500 دينارخيار 1250 دينارًابرتقال عراقي 
750  دينارًاطماطة1000 ديناربرتقال م�ستورد

1000 دينارفلفل1500 دينارليمون عراقي
750  دينارًاباذجنان1000 دينارليمون م�ستورد

1000 دينار�سجر750 دينارًاتفاح ا�سفر 
750 دينارًا ب�سل )بانواعه(1000 دينارتفاح احمر

1500  دينارباقاء2000 دينارتفاح اخ�سر
250  دينارًا�سوندر1000 دينارموز

250 دينارًا�سلغم2000 ديناركيوي
500 دينارلهانة1000 ديناررمان عراقي 

500 دينارقرنابيط2000 دينارك�ستناء عراقي
1000 دينارجزر1000 ديناراللنكي
250 دينارًاخ�س500 دينارنارجن

2000 دينارفا�سوليا 500 دينار متر زهدي
1000 ديناركلم 1250 دينارًامتر خ�ستاوي

جدول با�سعار الفواكه واخل�سراوات

 اأ�سعار العمالت

�سعر البيع �سعــــر ال�سراءالعملة
1175 دينارًا عراقيًا1185 دينارًا عراقيًاالدوالر
1300 دينار عراقي1280 دينارًا عراقيًااليورو

2359 دينارًا عراقيًا2369 دينارًا عراقيًااجلنيه اال�سرتليني

املعـــــــادن

�سعـر البيع للمثقال املعــدن 
بالدينار 

�سعـر ال�سراء للمثقال 
بالدينار 

205.000194.000 الذهب عيار 24 
186.000178.000الذهب عيار 21 
172.000165.000الذهب عيار 18

70006000الف�سة 

املـــــواد االن�ســـائيــــــة
ال�سعر بالدينارالكمية نوع املادة 
180.000طن واحد ال�سمنت العادي 
180.000طن واحد ال�سمنت املقاوم 

200.000طن واحد ال�سمنت االبي�س 
500.000قاب �سك�س 20 م3الرمل 

500.000قاب �سك�س 20 م3احل�سى
40001.000.000 طابوقة الطابوق 

950.000طن واحد �سي�س الت�سليح 
1.000قطعة واحدةكا�سي عراقي 

حركـــة ال�ســــــــوق

عبا�س الغالبي

الإ�سالحات 
القت�سادية املتوقعة

امل�سهد  بتداعيات  مرهونًا  �سيظل  االقت�سادي  امل�سهد  ان  يبدو 
خال  املتوقعة  اال�ساحات  الج��راء  انتظار  ط��ول  بعد  ال�سيا�سي 
ت�سكيل  ا�سكالية  نفق  �ستدخل  والتي  املقبلة  االنتخابية  ال��دورة 
العام  خال  االقت�سادية  للربامج  تعطيل  من  ومايرافقها  احلكومة 

احلايل .
امكانية  اىل  واخل���رباء  امل��راق��ب��ني  بح�سب  تتجه  االم���ور  وك��ان��ت 
لادارة  املوؤ�س�سي  الت�سكيل  من  تبداأ  اقت�سادية  ا�ساحات  اجراء 
مرورًا با�ساح منظومة العمل التي ترتبط ب�سكل رئي�سي بالقطاع 
الن�ساط  على  مطلق  ب�سكل  يهيمن  م���ازال  ال��ذي  ال��ع��ام  احلكومي 
الظواهر  بع�س  ملعاجلة  امللح  االجتاه  عن  ف�سًا  هذا  االقت�سادي، 
وعدم  والت�سخم  بالبطالة  املتعلقة  االقت�سادي  امل�سهد  يف  البارزة 

ا�ستثمار املوارد الطبيعية االخرى من غري النفط .
ولعل الافت للنظر ان القطاعات االنتاجية تعاين من �سبات �سبه 
كامل يف ظل تراجع اخلدمات والقطاع ال�سياحي وهي مبجموعها 
االقت�سادية  اال�ساحات  طريق  يف  االك��رب  العقدة  ت�سكل  مازالت 
التي �ستدخل يف نفق �سيق ب�سبب التداعيات ال�سيا�سية التي عادة 
بل  االقت�سادي  الن�ساط  على   املبا�سر  وتاأثريها  بظالها  ماتلقي 

تعطله وت�سل حركته .
�سيجعل  ال�سيا�سية  العملية  فيه  �ستدخل  الذي  ال�سيا�سي  املخا�س 
الربنامج االقت�سادي للحكومة املرتقبة والربملان املقبل موؤجًا اىل 
ذلك حتمًا  ، حيث �سيوؤدي  العام احلايل  الثاين من  الن�سف  مابعد 
اىل تعطيل وتاأخري اال�ساحات االقت�سادية وهذا �سينعك�س �سلبًا 

على االقت�ساد الوطني .
املفرت�سة  اال���س��اح��ات  تعطيل  على  ت�ساعد  ال��ت��ي  االم���ور  وم��ن 
وال�سرورية هي الروؤية االقت�سادية التي تام�س الواقع وتبتعد عن 
اخليال والطوباوية ، ذلك ان امل�سارات االقت�سادية متحركة ولي�س 
هنالك من ثوابت عقيمة اإال يف نزر ي�سري من اخلطط والربامج ، 
لا�ساحات  الواقعية  وال��روؤي��ة  امل�ستمر  التحديث  فان  هنا  ومن 
اقت�ساد  اىل  االمثل  ال�سبيل  هي  العراق  يف  املطلوبة  االقت�سادية 
التي  ال�سلبية  والظواهر  واالرتباكات  االختاالت  من  خال  معافى 
، حيث  العاملية  باالقت�ساديات  مندمج  منغلقًا غري  اقت�سادًا  جتعله 
مل ت�سبح هذه اال�ساحات واقعًا عمليًا ملمو�سًا مامل يجر التن�سيق 
العايل وامل�ستمر بني ال�سيا�سات االقت�سادية املختلفة مالية كانت اأم 

نقدية اأم انتاجية اأم خدمية . 
ك�ساد  اىل  �ستف�سي  املقبلة  ال�سيا�سي  املخا�س  فرتة  ان  مانتوقعه 
ما  املطلوبة  اال���س��اح��ات  ملجمل  وا���س��ح  ت��اأخ��ري  واىل  اقت�سادي 
االقت�سادي  القرار  ومراكز  املخططني  اأمام  متاحة  الفر�سة  يجعل 
الربامج  من  جملة  الق��رتاح  واالعامية  االكادميية  واملوؤ�س�سات 

واخلطط التي تعمل على االرتقاء باالداء امل�ستقبلي .

االقت�سادي الواقع  من 

abbas.abbas80@yahoo.com

Economical Issue

وزارة املوارد املائية جتري اأعمال كري الأنهر واإزالة الرت�سبات العالقة
�ــســعــيــًا ملـــعـــاجلـــة �ـــســـح املـــيـــاه

كربالء/ وكاالت
كرباء  جامعة  يف  اقت�ساديون  انتقد 
العراقي  امل��رك��زي  البنك  �سرتاتيجية 
برفع اال�سفار عن العملية معتربين ان 
الوقت غري مائم لذلك فيما قلل اآخرون 
تقليل  واإم��ك��ان��ي��ة  العملية  ���س��ان  م��ن 

الت�سخم الذي يعاين منها االقت�ساد.
املالية  ال��ع��ل��وم  ق�����س��م  رئ��ي�����س  وق����ال   
واالقت�ساد  االدارة  بكلية  وامل�سرفية 
بجامعة كرباء الدكتور اأكرم اليا�سري 
اأن  االخ��ب��اري��ة:  )اأور(  وك��ال��ة  بح�سب 
بعدد  لي�س  العراقية  العملة  "قيمة 
اال�سفار املوجودة فيها واإمنا بالقيمة 
الذي  الغطاء  خ��ال  من  لها  احلقيقية 

توفره الدولة لها". 
يجب  ع��دي��دة  ن��ق��اط  واأ�ساف:"هناك 
ان تتوفر لدى البنك املركزي العراقي 
ومنها  العملية  ب��ه��ذه  ال�����س��روع  قبيل 
بعر�س  احل��ك��وم��ة  ت��ق��وم  االول"اأن 
العملة اجلديدة واإبقاء العملة القدمية 
ويرتك  املحلية  ال�����س��وق  يف  م��ت��وف��رة 
مع  التعامل  يف  املواطن  ام��ام  اخليار 
اأي من العملتني". والثاين" اأن تتعامل 
امل�سارف العراقية مع العملتني بنف�س 
املواطن  يحتاجه  وق��ت  وب��اأي  القيمة 
يكون  ان  الب��د  التغيري  ان  معتربا   "
حتى  مفاجئ  ب�سكل  ولي�س  تدريجيا 

اجلديدة  العملة  قيمة  ع��ل��ى  الي��وؤث��ر 
املحلية  ال�سوق  يف  طرحها  يراد  التي 
العراقي  املواطن  ثقة  ك�سب  ول�سمان 
بها ". وتابع " هذه العملية حتتاج اىل 
يتطلب  االمر  كبري وهذا  دعم حكومي 
وامنيا  و�سيا�سيا  اقت�ساديا  ا�ستقرارا 
الوقت  العراق يف  وهو ما اليتمتع به 

الراهن ح�سب قوله". 
يف  االق��ت�����س��اد  ا���س��ت��اذ  راأى  ذل���ك  اىل 
فرحان"  عاء  الدكتور  كرباء  جامعة 
يكن وفق  مت�سرعا ومل  القرار جاء  ان 
درا�سة معمقة للو�سع املايل العراقي . 
البنك  ق����رار  اأن"  ف���رح���ان  واو����س���ح 
بع�س  مت�سرعا  جاء  العراقي  املركزي 
ي��ط��ل��ع ع��ل��ي��ه اخل����رباء  ال�������س���يء ومل 
العراقية  اجلامعات  يف  االقت�ساديون 
معتربا   ، حوله  نظرهم  وجهة  لبيان 
اقت�سادا  العراقي ما زال  ان االقت�ساد 
النفطية  االي���رادات  على  يعتمد  ريعيا 
متذبذبة  اأ�سعار  وهي  اأ�سا�سي  ب�سكل 
وغ���ري ث��اب��ت��ة ". واأ����س���اف " الب���د من 
كمرحلة  العراقي  باالقت�ساد  النهو�س 
اوىل قبل النظر اىل تغيري العملة الننا 
نحتاج اىل تقوية قاعدة خزينة الدولة 
من العملة ال�سعبة التي ميكن لها  ان 
الورقية  العملة  من  مطبوع  ما  توازي 
وعندها  املحلية  ال�سوق  يف  املوجودة 

بقاعدة  مدعومة  العملة  ه��ذه  ت�سبح 
ان يتخذ  للبنك  قوية ميكن من خالها 
القيمة  رف��ع  اأو  اال�سفار  برفع  ق��راره 
موازية  جديدة  عمات  وطبع  النقدية 

لقوتها ". 
الفرق  ع��ن  ف��رح��ان  الدكتور  وت�ساءل 
عملية  عليه  ت��رتت��ب  ان  مي��ك��ن  ال���ذي 
بالعملة  اجل��دي��دة  العملة  ا���س��ت��ب��دال 
"هذه  وت��اب��ع  )الدوالر(".  االمريكية 
العملية لها تاأثريات �سلبية على نف�سية 
االقت�سادية  وحالته  العراقي  املواطن 
يتعلق  وم���ا  ال��ف��ق��رية،  الطبقة  �سيما 
الدائن  وتقبل  ال�سخ�سية  ب��ال��دي��ون 
اأي مبلغ و�سيكون بالطبع مبلغا  تلقي 
�سئيا بوجه نظره مقارنة مع ما دفعه 
م�ساكل  �سيخلق  ما  املقابل  لل�سخ�س 
بني املتعاملني بالقرو�س االآجلة ح�سب 

تعبريه". 
البنك  م�ست�سار  ان  اىل  اال�سارة  جتدر 
املركزي العراقي الدكتور مظهر حممد 
�سالح قد �سرح يف وقت �سابق لبع�س 
ال���ع���ام احل���ايل  اأن  االع�����ام  و���س��ائ��ل 
العراقية  ال��ع��م��ل��ة  ان���ط���اق  �سي�سهد 
اجلديدة التي تخلو  من اال�سفار واأن 
خم�سني  اأجنز  العراقي  املركزي  البنك 
باملئة من ا�ستعداداته التي يعمل عليها 

منذ العام 2005. 

العملة ــن  ع ــار  ــف ــس الأ� رفـــع  ـــرار  ق يــنــتــقــدون  ـــراء  خ

بغداد / وكاالت
 قال نائب رئي�س اللجنة االقت�سادية يف جمل�س النواب يونادم 
كنا "ان اال�ستثمار املبا�سر هو احلل لتحقيق النمو االقت�سادي 
الفرد  دخ��ل  متو�سط  زي��ادة  ثم  وم��ن  القومي،  الدخل  وزي��ادة 
بح�سب  كنا  وا�ساف  املن�سود".  املعي�سي  مب�ستواه  واالرتقاء 
وكالة ال�سحافة امل�ستقلة )اإيبا( "ان حتقيق االهداف الطويلة 
مالية،  م��وارد  توفري  يتطلب  الوطني  االقت�ساد  لتمكني  االمد 
املحلية  الباد  الغالب ما ميكن تعبئته من مدخرات  تفوق يف 
ان  مبينا  الت�سغيلية.  للنفقات  منها  كبري  جزء  خ�س�س  التي 
على  امل�ستثمر  مل�ساعدة  حماولة  بطبيعته  املبا�سر  اال�ستثمار 
تت�سابق يف  الدول  "ان  كنا  املنا�سب". واو�سح  القرار  اتخاذ 

جذب املزيد من هذا النوع من التدفقات بعد اإدراكها ايجابياته 
كما  واالع��ف��اءات،  االمتيازات  خمتلف  منحه  طريق  عن  وذل��ك 
تك�سف ذلك قوانني ت�سجيع اال�ستثمار االأجنبي، التي �سدرت 
يف العديد من الدول يف ال�سنوات االخرية". وبني "ان وجود 
يف  توؤثر  التي  العوامل  اأه��م  من  يعد  م�ستقر  �سيا�سي  نظام 
يقبل على  ال  االأجنبي  امل�ستثمر  ان  باعتبار  امل�ستثمرين  جذب 
اإ�ستقرار  على  االطمئنان  بعد  اإال  ما  دول��ة  اأي  يف  االإ�ستثمار 
اأن  املعقول  غري  من  "انه  اىل  م�سريا  بها".  ال�سيا�سي  النظام 
يقبل امل�ستثمر االأجنبي على اإر�ساء م�ساريع و�سط ا�سطربات 
داخلية". جتدر اال�سارة اىل ان احلكومة اقرت تعديات قانون 

اال�ستثمار ذي الرقم 13 ل�سنة 2006 نهاية العام املا�سي. 

 لندن / )رويرتز( 
اأي اجتاه للتحرك  اأخفق النفط يف العثور على قوة دفع يف   
يرتقب  فيما  االربعاء  اأم�س  دوالر   81.50 م�ستوى  عن  بعيدا 
والتقرير  االم��ري��ك��ي��ة  امل��خ��زون��ات  ع��ن  ب��ي��ان��ات  م�ستثمرون 
ال�سهري ملنظمة اأوبك قبل اجتماعها اال�سبوع املقبل. و ا�ستقر 
�سعر عقود النفط اخلام االمريكي اخلفيف ت�سليم ني�سان عند 
81.49 دوالر للربميل. وكان قد ارتفع يف وقت �سابق نحو 80 
�سنتا من ذروته التي بلغها يوم االثنني املا�سي  عند 82.41 
احلادي  يف  اال�سعار  قفزت  منذ  له  م�ستوى  اأعلى  وهو  �سنتا 

ع�سر من  كانون الثاين م�سجلة 83.95 دوالر يف اأقوى اأداء 
للخام يف 15 �سهرا. وارتفع �سعر عقود النفط اخلام برنت يف 
لندن �سبعة �سنتات اىل 79.98 دوالر للربميل. واأظهرت بيانات 
معهد البرتول االمريكي اأول اأم�س الثاثاء اأن خمزونات اخلام 
االمريكية قفزت 5 ر6 مليون برميل يف اال�سبوع املنتهي يف 
اخلام�س من اآذار مقارنة بتوقعات املحللني بزيادة قدرها 1.9 
مليون برميل. كما تلقت اال�سعار دعما من ال�سني حيث عززت 
اال�سيوية  االقت�سادات  اأن  على  دالئل  النفط  واردات  بيانات 

�ستقود منو الطلب العاملي هذا العام.

اللجنة القت�سادية : ال�ستثمار املبا�سر هو احلل 
لتحقيق النمو القت�سادي

النفط يبحث عن اجتاه وا�سح بعيدا عن م�ستوى 81.50 دولر

بغداد / املدى
حذراجلهاز املركزي للتقيي�س وال�سيطرة النوعية التابع 
جمموعة  م��ن  االمن��ائ��ي  وال��ت��ع��اون  التخطيط  ل���وزارة 
ال�سلع امل�ستوردة واملحلية التي وجدها غري م�ستوفية 

للموا�سفات القيا�سية واملتطلبات اال�سا�سية.
وقال م�سدر م�سوؤول يف اجلهاز يف ت�سريح �سحفي: 
امل�سحوبة  النماذج  على  اأجريت  التي  الفحو�سات  ان 
اجلهاز  �سعب  من  وردت  التي  ال�سناعية  امل�ساريع  من 
وغري  م�ستوفية  غ��ري  اأن��ه��ا  تبني  ال�سوقية  واجل���والت 

مطابقة للموا�سفات القيا�سية.
ودع���ا امل�����س��در امل��واط��ن��ني اىل ع��دم ت��داول��ه��ا يف حالة 
النماذج  اإن  واأ���س��اف  املحلية  االأ���س��واق  يف  وج��وده��ا 
امل�ستوردة  ال�سلع  م��ن  جم��م��وع��ة  �سملت  امل�سحوبة 
االبي�س  ال�سمنت  و�سملت  ان�سائية  مواد  من  واملحلية 

وجميعها  ك��غ��م(   50 زن��ة  بنوبد   ، )ب��ورت��ان��د  ع��ام��ة  
للموا�سفات لزيادة ن�سبة  غري م�ستوفية وغري مطابقة 
الفقدان باحلرق ا�سافة اىل �سمنت مقاوم عامة )خم�س 
املا�سة،  حكمتان،    ، بهبهان  )زجن���ان،  اإن��ت��اج  جن��وم( 
 – )ال��ه��ال  عامة  م��ق��اوم  و�سمنت   ) بهبهان   �سيمان 
غري  وجميعها  – داراب(  خور�ستان  – �سقر-  ا�سيكو 
م�ستوفية لل�سروط واملوا�سفات القيا�سية لقلة حتملها 
ال�سغط كما �سملت املواد طابوق طيني جموف عامة 
ا�سفهان  اج��ر  وع��ام��ة  ا�سفهان(  )دن��ا  خ��واه  اج���رداد 
 ، )اجل����ودة  ع��ام��ة  مثقب  طيني  ط��اب��وق  اىل  ا���س��اف��ة 
للموا�سفات  فتاحي( وجميعها غري م�ستوفية  ا�سفهان 
ال��ق��ي��ا���س��ي��ة وامل��ت��ط��ل��ب��ات اال���س��ا���س��ي��ة  م�����س��ريا اىل ان 
وايرانية  )حملية  منا�سئ  ذات  االن�سائية  امل��واد  ه��ذه 

وباك�ستانية وكويتية(.

التخطيط حتذر من ا�ستخدام بع�ض املواد الإن�سائية  نـدوة لـدرا�ســة �سـبـل ا�سـتغـــالل عائـــدات 
النفط واملنافذ احلدودية 

الب�سرة  /عدي الهاجري 
يف  االأعمال  رجال  احتاد  رئي�س  ك�سف 
ندوة  تنظيم  ق��رب  الب�سرة  حمافظة 
اقت�سادية حول اآليات ا�ستغال املوارد 
من  الب�سرة  ملحافظة  ال��ق��ادم��ة  املالية 

النفط واملنافذ احلدودية. 
وقال �سبيح الها�سمي ل�)املدى(:"يعمل 
احت���اد رج���ال االأع���م���ال ب��ال��ت��ع��اون مع 
العرب  و�سط  الب�سرة  جامعتي  رئا�سة 
املحافظة  وجمل�س  املحافظة  ودي��وان 
املبالغ  على تنظيم ندوة مو�سعة حول 
قرار  من  للب�سرة  �ست�سل  التي  املالية 

جمل�س النواب تخ�سي�س دوالر عن كل 
برميل نفط منتج ودوالر عن كل برميل 
م�سفى ودوالر عن كل 150 مرتا مكعبا 

وال�5% من موارد املنافذ احلدودية. 
االول���ي���ة  ال���ت���ق���دي���رات  ان  وا�����س����اف: 
مل�����وارد حم��اف��ظ��ة ال��ب�����س��رة م���ن هذه 
و80  مليار  اىل  �ست�سل  التخ�سي�سات 

مليون دوالر امريكي. 
التي  الندوة  من  الغر�س  ان  واو�سح 
�سي�سارك فيها نخبة من رجال االقت�ساد 
و�سع  وامل�ستثمرين  االع��م��ال  ورج��ال 
لديوان  ا�سرتاتيجية  عمل  وخطة  اآلية 

امل��ح��اف��ظ��ة وامل��ج��ل�����س ال���س��ت��غ��ال هذه 
االخطاء  ل��ت��ايف  اأم��ث��ل  ب�سكل  امل��ب��ال��غ 
م���ن 2003  ال���ف���رتة  ال��ت��ي ح��دث��ت يف 
ولغاية 2009 و�سياع االموال الكبرية 

التي خ�س�ست اآنذاك. 
تت�سمن  �سوف  الندوة  ان  اىل  وا�سار 
ب���ح���وث���ًا وحم���ا����س���رات يف اجل��ان��ب 
والتخطيطي  والتنظيمي  االإداري 
االقت�سادي ف�سا عن درا�سة اجلدوى 
التي  امل��ه��م��ة واحل��ي��وي��ة  ل��ل��م�����س��اري��ع 
ا�ستغال  و�سبل  املحافظة  حتتاجها 

االأموال بال�سكل ال�سحيح. 

بغداد / وكاالت
دوائر  من  عددًا  واملعادن  ال�سناعة  وزارة  �سركات  اإحدى  العامة  العز  �سركة  جهزت   
الدولة مبنتوجاتها املتنوعة خال �سهر كانون الثاين من العام احلايل. وقال م�سدر 
م�سوؤول يف ال�سركة لوكالة ال�سحافة امل�ستقلة )اإيبا( "انه مت جتهيز وزارات )العمل 
ال�سناعة  وزارة  اىل  ا�سافة  الرتبية  الكهرباء،  الداخلية،  االجتماعية،  وال�سوؤون 
من  اأكرث  بلغت  وبقيمة   )DELL( نوع   )LAPTOP( )66( حا�سبة  ب�  واملعادن( 
)73( مليون دينار، ف�سًا عن جتهيز وزارة النفط مبنظومة الرقيب )SG-1000( مع 
كارت وجتهيز وزارة الداخلية ببدالة نوع )Panasonic( ذات )96( خطًا مع جتهيز 
العديد من وزارات الدولة االخرى مبنتجاتها املختلفة". وا�ساف"ان ال�سركة �سبق لها 
لتحديث  الكهربائية  لل�سناعات  العامة  دياىل  �سركة  مع  العقود  من  عددًا  ابرمت  وان 
منظومة احلا�سبة ب�)حا�سبة �سناعية( وتاأهيل معمل حموالت التوزيع وجتهيز مواد 

احتياطية واأجهزة خمتربية الكرتونية ا�سافة اىل تاأهيل معمل حموالت القدرة".

�سركة العز العامة جتهز دوائر 
الدولة باملنتجات املتنوعة 


