
بابل/عادل الفتالوي 
اقامت كلية االدارة واالقت�صاد يف جامعة بابل 
واالأ�صاتذة  االأكادمييني  ملتقى  مع  بالتعاون 
بعنوان  علمية  ن���دوة  ب��اب��ل  يف  اجل��ام��ع��ي��ني 
اال�صتثمار(  وت��راخ��ي�����ص  ال��ن��ف��ط  )اق��ت�����ص��اد 
الربيهي   احمد  الدكتور  خاللها   ا�صت�صافت 

نائب حمافظ البنك املركزي العراقي. 
وقال عميد الكلية الدكتور جمبل رفيق مرجان 
اقت�صاد  ان  ال��ن��دوة:  فيها  افتتح  له  كلمة  يف 
املوا�صيع  من  اال�صتثمار  وتراخي�ص  النفط 
ن�صطت  وقد  العراقي  االقت�صاد  يف  احليوية 
عقدها  خ��الل  م��ن  امل��و���ص��وع  ه��ذا  يف  الكلية 
الكرث من ندوة حول اال�صتثمار م�صريا اىل  ان 
الكلية قد انفردت با�صتحداث  منهج )اقت�صاد 
الطلبة  ت��ع��ري��ف  اىل  ي��ه��دف  ال����ذي  ال��ط��اق��ة( 
بكيفية االقت�صاد يف الطاقة وعدم التبذير يف 
ا�صتخدام املواد كما مت ا�صتحداث منهج )ادارة 
اجلودة ال�صاملة وتاأهيل االيزو( حيث يتلقى 
الرابعة  املرحلة  يف  املناهج  تلك  الكلية  طلبة 

للدرا�صة. 
البنك  حمافظ  نائب  الربيهي  األ��ق��ى  ذل��ك  بعد 
امل��رك��زي ال��ع��راق��ي حم��ا���ص��رت��ه ال��ت��ي تناول 
وتراخي�ص  النفط  اقت�صاد  م��و���ص��وع  فيها 
لتطوير  اال�صتثمار  ان  فيها:  ق��ال  اال�صتثمار 
ان��ت��اج��ا وت�����ص��دي��را باحلجم  ال��ن��ف��ط اخل����ام 
حدثًا   ميثل  العراقي  الربنامج  يف  امل�صتهدف 
كبريا ومن املنتظر ان يكون له ا�صداء وا�صعة  
وجميع  ع��ام��ة  ب�صفة  ال��ط��اق��ة  م��ن��ظ��وم��ة  يف 
عنا�صر االقت�صاد النفطي على م�صتوى العامل، 
وان اقت�صاد النفط غاية يف التعقيد من جهة 
للطاقات  والتقنية  اجليولوجية  امل��ح��ددات 
واال�صعار،  بالتكاليف  امل�صروطة  االإنتاجية 
الفاعلة  ال��ع��وام��ل  وت��داخ��ل  ك��رثة  ع��ن  ف�صال 
االأ�صعار  يف  العنيفة  والتقلبات  الطلب  يف 
االقت�صادية.  للمهنة  جديا  حتديا  متثل  التي 
وا�صار اىل ان من جملة اال�صرار االقت�صادية 
بايقاف  متثلت   �صابقا  ال��ع��راق  تكبدها  التي 
لثالثة  اخل��ام  النفط  وت�صدير  انتاج  تطوير 

عليها  ك��ان  التي  ال��ق��درات  تدهورت  بل  عقود 
الثانوي  ال����دور  وان  ال�صبعينيات.  ن��ه��اي��ة 
مع  اليتنا�صب  النفطية  ال�صوق  يف   للعراق 
ال�صادرات  حجم  ان  كما  الهائله  احتياطاته 
اليلبي احتياجاته االنية اىل املوارد وتطلعاته 

التنموية  امل�صروعة.    
حما�صرته  خ��ت��ام  يف  ال��ربي��ه��ي  وا���ص��ت��ن��ت��ج 
يخ�صع  النفطية  االح��ت��ي��اط��ات  ت��ق��دي��رات  ان 

للتقنيات املتاحة وتكاليف اال�صتخراج مقارنة 
املرونة  اه��م��ال  الي��ج��وز  ول��ذل��ك  ب��اال���ص��ع��ار 
العامل  م�صتوى  على  النفط  لعر�ص  ال�صعرية 
وجود  م��وؤك��دا  والبعيد،  املتو�صط  االم��د  يف 
للطلب على  املمكن  امل��دى  ف��ى  وا���ص��ع  ت��ف��اوت 
املعلنة  التقديرات  ان  اال  امل�صتقبل  يف  النفط 
يف املوؤ�ص�صات املعنية تفيد باحتمال ا�صطدام 
اليجوز  ولكن  الطلب  بقيد  اال�صتثمار  برامج 

التعامل مع النفط العراقي وكاأنه فقرة موازنة 
لل�صوق النفطية. 

وتقلباته  النفط  ا�صعار  تذبذب  ان  وا�صاف:   
يعد من اخل�صائ�ص االأ�صيلة يف �صوقه ولذلك 
كان البد من التعامل مع هذه احلقيقة بالتحوط 
لالدخار  امليل  زي��ادة  للعراق  ال�صروري  ومن 
ت��وج��د امكانية  ك��م��ا  امل����وارد اال���ص��اف��ي��ة  م��ن 
عقود  امل�صتهدف يف  االأق�صى  االإنتاج  لتكييف 

اال�صتثمار اذا ماظهرت عقبات جديدة وتاأكدت 
خالل ال�صنوات القليلة القادمة. 

يبدو  املتاحة  البيانات  قدر  وعلى  انه  موؤكدا   
موؤخرا  العراق  وقعها  التي  اخلدمة  عقود  ان 
عالية  وع��وائ��ده��ا  ل��ل��دول��ة  وجم��زي��ة  منا�صبة 
والت�صغيل  اال���ص��ت��ث��م��ار  ت��ك��ال��ي��ف  وجم��م��وع 
ن�صبة  متثل  االجنبية  لل�صركات  واملدفوعات 

معقولة من ايراداتها.   
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جولتا الرتاخي�ص النفطية فـي ندوة علمية جلامعة بابل 

جدول با�سعار الفواكه واخل�سراوات

ال�سعر  املــادة
ال�سعر املــادة بالدينار

بالدينار
500خيار 1250برتقال عراقي 

750  طماطة1000برتقال م�صتورد
1000فلفل1500ليمون عراقي

750  باذجنان1000ليمون م�صتورد
1000�صجر750تفاح ا�صفر 
750 ب�صل بانواعه1000تفاح احمر

1500  باقالء2000تفاح اخ�صر
250  �صوندر1000موز

250�صلغم2000كيوي
500لهانة1000رمان عراقي 

500قرنابيط2000ك�صتناء عراقي
1000جزر1000اللنكي
250خ�ص500نارجن

2000فا�صوليا 500 متر زهدي
1000كلم 1250متر خ�صتاوي

ا�ســعار املـــواد الغـــذائــيـــة

ال�سعر الكميةاملـــــــادة
بالدينار 

40.000 50 كغم طحني �صفر عراقي 
5050.000 كغم طحني �صفر اماراتي 

5065.000 كغم رز عنرب عراقي 
5025.000 كغم رز امريكي 
5020.000 كغم رز فيتنامي 
5020.000 كغم رز تايلندي 
159.500 كغم زيت طعام 

5036.000 كغم �صكر 
15000 كغم �صاي 

9501500 غم معجون طماطة 
13500 كغم دجاج عراقي 

3250 1 كغم دجاج برازيلي 
13000 كغم دجاج امريكي 

304000 بي�صة بي�ص 
1500 كغم �صعرية عراقية 

ا�ســعار االأحجار الكرمية بـ)دوالر(

ال�سعرالوزنالنوع 

1200قرياطما�ص 
300 1 غم لوؤلوؤ

110 غممرجان 
15 غم زمرد كولومبي 

13 غم زمرد هندي 
12غم ياقوت احمر 

70 عقد 15 غمعقيق �صليمان 
35عقد 30 غم�صندل�ص تركي 

1 غم كهرب املاين 
1 غم كهرب رو�صي 

1 غمكهرب بولوين 

ا�سعار ال�سيارات بـ)دوالر(

ال�سعرنوع ال�سيارة

55.000الندكروز 2010
52.000ني�صان ارمادا 2010

18.000ني�صان تادا 2010 
32.000هيونداي �صبورت 2010

21.000هيونداي �صيفيا 2010
26.000كيا �صبورجت 2010
22.000كيا �صبورجت 2009

20.000كيا 2 طن حمل 2009
23.000كيا 11 راكب 2009
17.500رينو فرن�صي 2009

8.500�صريي �صيني 2009
13.500فوتون �صيني 14 راكب 2009

13.000�صمند ايراين �صالون  2009
8000روا ايران �صالون  2009

اأ�ســـعـار املـــواد االن�ســائيــــةاأ�سعار العمالت مقابل الدينار العراقي

العملة
ال�سعر 

بالدينار
العملة

ال�سعر 
بالدينار

1600دينار اردين 1320يورو
380ريال �صعودي 1185دوالر امريكي

392درهم اماراتي1350جنيه ا�صرتليني
25لرية �صوري118ين ياباين

1لرية لبنانية4560دينار كويتي

ال�سعر بالدينارالكمية نوع املادة 
1180.000 طن ال�صمنت العادي 
1185.000 طن ال�صمنت املقاوم 

1195.000 طن  ال�صمنت االبي�ص 
15400.000 م3الرمل 

15450.000 م3احل�صى
4000900.000 طابوقة الطابوق 

1850.000 طن �صي�ص 1/2 اجن
1950.000 طن �صي�ص 3/4 اجن

185.000 طن بورك
1.000قطعة واحدةكا�صي عراقي 

ــــــة ــــــادي ــــــص ــــــ� ــــــت ـــــــــــات اق ـــــــــــدم خ

ا�سعار املعادن النفي�سة مقابل الدينار العراقي

�سعر املعدن
�سعر املعدنالـ )1(غم

الـ)1(غم
35000ذهب عيار 18 80000بالتني 

30000ذهب عيار 14 45000ذهب عيار 24 
25000ذهب عيار 12 40000ذهب عيار 21 
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تعلن �صركة اآ�صور العامة للمقاوالت االن�صائية احدى ت�صكيالت وزارة االعمار 
واال�صكان الكائنة يف �صارع الن�صال/ بارك ال�صعدون/ مقابل الق�صر االبي�ص 
عن اجراء مزايدة علنية لبيع خباطة مركزية نوع )راي�ص( عدد/2 املوجودتني 
يف  ط/6  ال�صريع  امل��رور  طريق  م�صروع  وموقع  املركزية  الور�صة  موقع  يف 

حمافظة املثنى.
املوافقني  واالرب��ع��اء  الثالثاء  يومي  �صباح  من  العا�صرة  ال�صاعة  يف  وذل��ك 
2010/4/13 و2010/4/14 وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 

املرقم )32( ل�صنة 1986 املعدل ومبوجب التفا�صيل املدرجة الحقًا. 

فعلى الراغبني اال�صرتاك يف املزايدة مراجعة مقر ال�صركة او ادارتي م�صاريع 
تفا�صيل  على  االط��الع  لغر�ص  ط/6  ال�صريع  امل��رور  طريق  املثنى/م�صروع 
االعالن وال�صروط اخلا�صة باملزايدة واحل�صور يف املكان والزمان املذكورين 
باملئة  ع�صرين   )%20( بن�صبة  القانونية  التاأمينات  معهم  م�صت�صحبني  انفًا، 
باقي  ت�صتكمل  ان  على  نقدا  او  م�صدق  �صك  �صكل  على  التقديرية  القيمة  من 
ن�صر  اج��ور  املزايدة  عليه  تر�صو  من  ويتحمل  املزايدة  ر�صو  عند  التاأمينات 
بالكامل  املبلغ  وت�صديد  باملئة  اثنان   )%2( بن�صبة  خدمة  اج��ور  مع  االع��الن 
ورفع املواد من املوقع خالل مدة )7( �صبعة ايام من تاريخ التبليغ بامل�صادقة 
وبخالفه تفر�ص غرامة تاأخريية قدرها )100000( مئة الف دينار عن كل يوم 
تاأخري وملدة )30( ثالثون يوما بعدها يعترب امل�صرتي ناكاًل وت�صادر التاأمينات 

ويتحمل الناكل فرق البدلني. 

املدير العام
ل�سركة ا�سور العامة للمقاوالت االن�سائية

وزارة االعمار واال�صكان / �صركة اآ�صور العامة للمقاوالت االن�صائية
اعــــــالن مـــزايــــدة

تاريخ البيعالتفا�سيلت
خباطة مركزية نوع )راي�ص( موقع الور�صة املركزية 1

يف حمافظة املثنى/اعالن للمرة الثانية 
2010/4/13

خباطة مركزية نوع )راي�ص( +اجزاء معمل )فيانوفا( 2
+معمل ترطيب ح�صى /موقع م�صروع طريق املرور 

ال�صريع ط/6 / اعالن للمرة االوىل

 2010/4/14

النجف / وكاالت
امل�صت�صار  العراق  يف  الهولندية  البعثة  رئي�ص  نائب  برئا�صة  هولندي  وفد  زار 
واالقت�صادي  ال�صياحي  الواقع  على  لالطالع  النجف  حمافظة  ب��رام  ارن�صتوا 
واال�صتثماري و�صبل توطيد العالقات الثنائية بني اململكة الهولندية واحلكومة 

املحلية املحافظة.
وقال هيثم �صبع رئي�ص ق�صم العالقات اخلارجية يف املحافظة بح�صب وكالة خرب 
لالنباء )واخ(" اإن لقاءات عدة جرت بني الوفد الهولندي واجلهات االقت�صادية 
النجف  غرفة  رئي�ص  �صربة  زهري  املهند�ص  التقى  الوفد  ان  املحافظة".مبينًا  يف 
ومت  املحافظة  يف  االأعمال  رجال  ميثلون  الذين  الغرفة  اأدراه  جمل�ص  واأع�صاء 
خالل االجتماع مناق�صة �صبل مد ج�صور التعاون وعر�ص فر�ص العمل االقت�صادي 

والتجاري بني اململكة واملحافظة".
التي  ال�صيا�صي  للواقع  �صاملة  نظرة  النجف  غرفة جتارة  "قدمت  �صبع  وا�صاف 
حتملها املحافظة من النواحي الدينية والتاريخية والرتفيهية".مبينًا ان"الوفد 
اطلع على املراكز التطويرية التي اأن�صاأتها غرفة التجارة لدعم احلركة االقت�صادية 

وال�صياحية يف املحافظة".
واأ�صتطرد رئي�ص ق�صم العالقات اخلارجية يف املحافظة: اإن الوفد عقد مع هيئة 
العمل  ودعم  التطوير  و�صبل  اال�صتثماري  الواقع  ملناق�صة  اجتماعًا  اال�صتثمار 
يف  اال�صتثمار  فر�ص  فيه  عر�صت  برناجما  قدمت  ان"الهيئة  امل�صرتك".موؤكدًا 

املحافظة للجانب الهولندي".

وفد هولندي يزور النجف 
لالطالع على واقعها االقت�صادي 

بغداد / وكاالت 
دينار  ملياري  ب��غ��داد   اأم��ان��ة  خ�ص�صت 
احل�صري  امل�����ص��ه��د  ت��ط��وي��ر  مل�����ص��روع 
�صمن  العا�صمة  يف  الرتاثية  للمناطق 
لعام  امل��ق��رتح��ة  االأق��ال��ي��م  تنمية  خ��ط��ة 
عن  ����ص���ادر  ب��ي��ان  واو����ص���ح    .  2010
املكتب االعالمي لالمانة انها “خ�ص�صت 
امل�صهد  تطوير  مل�صروع  دينار  ملياري 
احل�������ص���ري ل��ل��م��ن��اط��ق ال���رتاث���ي���ة يف 
االأقاليم  تنمية  خطة  �صمن  العا�صمة 
املقرتحة لعام 2010، م�صيفا ان “الكلفة 

الكلية للم�صروع تبلغ 10 مليارات دينار 
يبلغ  ال�����ص��ن��وي  التخ�صي�ص  وم��ق��دار 
ملياري دينار”، م�صريًا اىل ان امل�صروع 

والتحليل”.  الدرا�صة  مرحلة  “يف 
“يتاألف  امل�صروع  ان  البيان:  وا�صاف 
بجمع  االأوىل  تتمثل  م��راح��ل  ع��دة  م��ن 
العمرانية  وامل�����ص��وح��ات  امل��ع��ل��وم��ات 
واملرحلة  واالقت�صادية  واالجتماعية 
البيانات  حت��ل��ي��ل  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ال��ث��ان��ي��ة 
ال�صور  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد  وامل��ع��ل��وم��ات 

الف�صائية”.

اأمانة بغداد تخ�ص�ص ملياري دينار 
مل�صروع تطوير املناطق الرتاثية  

املدى / وكاالت
 82 م�صتوى  ف��وق  النفط  اأ���ص��ع��ار  ا�صتقرت   
من  لتقرتب  اجلمعة  اأم�����ص  للربميل  دوالرا 
اعتقاد  ا�صبوعي و�صط  ارتفاع  ثاين  ت�صجيل 
النمو  يف  �صي�صتمر  الطاقة  على  الطلب  ب��اأن 
على الرغم من جهود ال�صني لت�صديد ال�صيا�صة 

النقدية بدرجة اأكرب مع ارتفاع الت�صخم.
وارتفعت واردات ال�صني من النفط اخلام يف 
�صباط املا�صي اىل ثاين اأعلى متو�صط يومي 
م�صجل ح�صب بيانات اجلمارك ال�صادرة يوم 
اأن  اأي قبل يوم من اعالن احلكومة  االربعاء 
اأعلى  اىل  ارتفع  امل�صتهلكني  ا�صعار  ت�صخم 

م�صتوياته يف 16 �صهرا.
و ارتفع �صعر اخلام االمريكي اخلفيف ثمانية 
اأن  بعد  للربميل  دوالر   82.19 اىل  �صنتات 
�صجل 83.03 دوالر يوم االربعاء وهو اأعلى 
م�صتوياته منذ 11 يناير كانون الثاين عندما 
بلغت اال�صعار اأعلى م�صتوياتها يف 15 �صهرا 

عند 95 .83 دوالر.
القيا�ص  خ���ام  ب��رن��ت  م��زي��ج  ���ص��ع��ر  وارت���ف���ع 

االوروبي 11 �صنتا اىل 80.39 دوالر.
ت�صخ  التي  اوب��ك  منظمة  وزراء  و�صيجتمع 
ث��ل��ث االن��ت��اج ال��ع��امل��ي ع��ل��ى االق���ل يف فيينا 
�صيا�صتهم  ملناق�صة  اجل��اري  اذار  من   17 يف 
اال�صبوع  ه��ذا  م�صوؤولون  وق��ال  االنتاجية. 
للح�ص�ص  ت��ع��دي��ل  اأي  ي��ت��وق��ع��ون  ال  ان��ه��م 
الذي  النطاق  اال�صعار يف  بقاء  االنتاجية مع 

ت�صتهدفه املنظمة.
ان  املا�صي  اخلمي�ص  ي��وم  بيانات  واظ��ه��رت 
ل��ل��والي��ات املتحدة  ال��ت��ج��اري  امل��ي��زان  ع��ج��ز 
كانون  يناير  يف  املتوقع  غري  على  انخف�ص 
اأدنى  اىل  النفط  واردات  تراجع  مع  الثاين 
وهبطت   .1999 ���ص��ب��اط  م��ن��ذ  م�صتوياتها 
ال�صادرات االمريكية لكن لي�ص بقدر انخفا�ص 

الواردات املدفوع بواردات النفط.
يف غ�صون ذلك  رفعت وكالة الطاقة الدولية 
النفط  على  العاملي  للطلب  تقديراتها  جم��ددا 

يوميا  برميل  الف  �صبعني  مبقدار   2010 يف 
اي بزيادة 1،8% عما كانت عليه يف 2009.

الدول  م�صالح  متثل  التي  ال��وك��ال��ة  واك���دت 
ال�صناعية يف تقريرها ال�صهري بح�صب وكالة 
�صي�صتهلك  ال��ع��امل  ان  الفرن�صية،  ال�صحافة 
86،6 مليون برميل يوميا هذه ال�صنة، مقابل 
ارتفاع  يف  املا�صي،  العام  برميل  مليون   85

طفيف لتقديراتها ال�صابقة.
وتفيد هذه التوقعات ان الطلب تراجع بن�صبة 
التي  ال�صنة  م��ع  باملقارنة   2009 يف   %1،4
بعد  نهاية 2009  التح�صن يف  �صبقتها. وبداأ 

خم�صة ف�صول متتالية من الرتاجع.
 2010 يف  املتوقع  اال�صتهالك  يف  والفائ�ص 
ال���دول غ��ري االع�����ص��اء يف  ن��اج��م باأكمله ع��ن 
منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية. وقالت 
االآ�صيوي"�صيوا�صل  الطلب  ان  ال��وك��ال��ة: 
تغري  ان  م��و���ص��ح��ة  التوقعات"،  جت�����اوز 
بال�صني  م��رت��ب��ط  ال��ت��ق��ري��ر  يف  ال��ت��ق��دي��رات 

خ�صو�صا.
ومتثل الدول االآ�صيوية خارج املنظمة ن�صف 
ثلث هذه  ال�صنوي وال�صني وحدها  االرتفاع 

الزيادة.
"ال�صعف امل�صتمر" ملنظمة  ويعو�ص ذلك عن 
ت�صم  التي  االقت�صادية  والتنمية  التعاون 

اغنى ثالثني بلدا يف العامل.

النفط ي�صتقر فوق 82 دوالرا للربميل.. وزيادة يف الطلب العاملي 
اأربيل / اأكانيووز 

 ذكر م�صدر م�صوؤول يف وزارة الزراعة 
ان العراق يعتزم تقدمي مقرتح لتاأ�صي�ص 
هيئة اقليمية حلماية النخيل يف املوؤمتر 
الدويل الرابع لنخيل التمر الذي �صيقام 
يف العا�صمة االماراتية ابو ظبي. ونقل 
رئي�ص  م�صت�صار  لالإعالم  الوطني  املركز 
اإن  ق��ول��ه  ال��زراع��ي��ة  لل�صوؤون  ال����وزراء 
15-17اذار  للفرتة  �صيعقد  "املوؤمتر 

اجلاري  حتت �صعار )االأبعاد والتحديات 
امل�صتدام  االإن��ت��اج  جم��ال  يف  اجل��دي��دة 
"املوؤمتر  اأن  واأ���ص��اف  التمر(".  لنخيل 
�صي�صهد م�صاركة ممثلني عن 40 دولة".. 
اأن العراق �صي�صارك يف هذا يف  م�صيفا 
االإمارات  جامعة  تنظمه  ال��ذي  املوؤمتر، 
جائزة  م��ع  بالتعاون  املتحدة  العربية 
وجمعية  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
اأن  امل�صدر  واأو�صح  النخلة".  اأ�صدقاء 

"املقرتح يت�صمن ان يكون مقر الهيئة يف 
النخيل  وموطن  منبع  باعتباره  العراق 
الدويل  امل��وؤمت��ر  اأن  يذكر  العامل".   يف 
الرابع لنخيل التمر يهدف لتوفري فر�صة 
خمتلف  حول  العلمية  املعارف  لتحديث 
جوانب اإنتاج واإكثار وحماية وت�صويق 
نخيل التمر، وعر�ص ومقارنة اخلربات 
احلديثة لدولة االإمارات العربية املتحدة 

مبثيالتها يف الدول املنتجة للتمور.

 بغداد / وكاالت
ال�����وزارة  ان  ال��ن��ق��ل  وزارة  اع��ل��ن��ت 
حققت ن�صبة اجناز 85% من املوازنة 

اال�صتثمارية لعام 2009. 
وق�����ال م���دي���ر امل��ك��ت��ب االع���الم���ي يف 
ال�صحافة  لوكالة  الوزارة عقيل كوثر 
امل�صتقلة: ان هذا االجناز جاء وح�صب 
اال�صرتاتيجية  واخلطط  االول��وي��ات 
املدى وبالتعاون مع  ق�صرية وبعيدة 
وزارة التخطيط والتعاون االمنائي. 
وا�صاف كوثر:ان هذه اخلطط هي من 
اجل تقدمي اف�صل اخلدمات يف جمال 
النقل  مل��ج��االت  التحتية  البنى  ب��ن��اء 
اجلوي والربي والبحري، ف�صاًل عن 
القيام بتنفيذ امل�صاريع اال�صرتاتيجية 
العقود  ت��وق��ي��ع  م��ن خ���الل  ال��ع��م��الق��ة 
وميناء  االو�صط  الفرات  مطار  لبناء 
االجنبية  ال�صركات  مع  الكبري  الفاو 

املتخ�ص�صة.

بغداد / وكاالت 
قال اخلبري االقت�صادي علي املانع: ان التعداد العام لل�صكان 
يعد حجر زاوي��ة مهمة  يف تق�صيم ال��رثوات من اجل عدالة 
التخطيط والتنمية ، ومن خالله تتم العملية الكلية لتجهيز 
يف  بال�صكان  املتعلقة  واالجتماعية  االقت�صادية  البيانات 
ال�صحافة  وك��ال��ة  بح�صب  امل��ان��ع  وا���ص��اف  ال��ع��راق.  ع��م��وم 
من  غ��ريه  عن  التعداد  بها  يتميز  ال�صمة  ه��ذه  ان  امل�صتقلة: 
ال�صمولية ويعترب ركيزة  االعمال االح�صائية وهي خا�صية 
من  ي��وف��ره  مل��ا  ك��اف��ة  امل�صتويات  على  للتخطيط  ا�صا�صية 

خطط  جن��اح  م��دى  وتقومي  للتنمية  التخطيط  يف  بيانات 
التنمية يف حتقيق اهدافها. و�صدد املانع على توفري قاعدة 
يف  به  موثوق  كاأ�صا�ص  ال�صتخدامها  البيانات  من  عري�صة 
التنمية  برامج  تتطلبها  التي  والبحوث  الدرا�صات  اج��راء 
حديث  اط��ار  وتوفري  واالداري���ة  واالجتماعية  االقت�صادية 
حتقيق  امكانية  واو�صح  املتخ�ص�صة.  االح�صائية  لالبحاث 
الرخاء االقت�صادي و�صوال اىل التنمية ال�صاملة على ا�ص�ص 
وحتديد  اال�صتثمار  جم���االت  قيمتها  م��ن  ت��ع��زز  �صحيحة 

االحتياجات.

العراق يعتزم تقدمي مقرتح لتاأ�صي�ص هيئة اإقليمية للنخيل 

النقل تنجز 85% من 
املوازنة اال�صتثمارية 

لعام 2009  

خبري: التعداد العام لل�صكان يوفر قاعدة مهمة للبيانات 
االقت�صادية والتنموية   

 بغداد / املدى
ال�صناعة  وزارة  �صركات  اإح��دى  البطاريات  ل�صناعة  العامة  ال�صركة  ابرمت 
واملعادن عقدا ا�صتثماريا مع مكتب املوجة الو�صيط املعتمد لدى )�صركة كرافتا 

الهندية( يف العراق لتوريد اأفران دوارة لتاأهيل م�صانعها. 
وقال مدير عام ال�صركة حمزة احمد حممد ، بح�صب بيان �صادر عن مكتبه: ان 
العقد ت�صمن توريد اأفران دوارة عدد )2( �صعة الفرن الواحد )3( اأطنان مع كامل 
ملحقاته ومنظومة فالتر مل�صبك الر�صا�ص بقيمة )971( األف دوالر وذلك لتاأهيل 
م�صانع ال�صركة وزيادة الطاقة االإنتاجية وحت�صني نوعية املنتج املحلي للو�صول 

اإىل املوا�صفات العاملية املتوفرة حاليا يف االأ�صواق العراقية”. 
وا�صاف: “كما مت اأي�صا ت�صلم اإر�صالية متثل �صاغطة هواء للم�صبك اأعاله بالكامل 
من قبل )�صركة اطل�ص كابكو البلجيكية( مببلغ قيمته )113170( دوالرا ، حيث 
مت ن�صبها وت�صغيلها”.  واأ�صار املدير العام اىل انه “مت اجناز اأعمال تاأهيل كرين 
)�صركة  قبل  من  والت�صغيل  الن�صب  اأعمال  اإىل  اإ�صافة  الر�صا�ص  مل�صبك  ج�صري 
 )38( بقيمة  الرافدين(  بالد  )مكتب  ال�صركة  ممثل  طريق  عن  الرتكية(  موري�ص 
الكربيتيك  حام�ص  حملول  جتهيز  اأمكانية  “لل�صركة  ان  وتابع   دينار”.  مليون 

اخلا�ص بالبطاريات بكثافة نوعية تبلغ )1250( ومبوا�صفات عالية”. 
احلام�صية  ال�صائلة  البطاريات  تنتج  بابل2(  )بابل1،  ال�صركة  معامل  ان  ويذكر 
اإنتاجية  بطاقة   ، �صاعة  اأم��ب��ري/   )135  ،  75  ،  60  ،  55  ( خمتلفة  ب�صعات 
)318.000( بطارية �صنويًا ، التي ت�صاهي تلك البطاريات مثيالتها يف ال�صوق 

وتتميز باأ�صعارها املنا�صبة ف�صال عن مدة ال�صمان �صتة اأ�صهر.

البطاريات تربم عقدا ا�صتثماريا 
لتاأهيل م�صانعها  


