
الت�صالت تدعو هيئة الإعالم اإىل مراقبة  التعرفة 
اجلديدة ملكاملات الهاتف النقال 

بغداد / علي الكاتب 
دعت م�صت�صارة وزارة االت�صاالت 
الدكتورة  النقال  الهاتف  ل�صوؤون 
هيام اليا�صري اإىل �صرورة مراقبة 
هيئة االعالم واالت�صاالت لال�صعار 
�صركات  اعلنتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
الهاتف النقال على املكاملات �صمن 
�صبكاتها بعد حتويلها من الدوالر 

االمريكي اىل الدينار العراقي. 
االجراء  هذا  ان  اليا�صري  وقالت 
الذي اتخذته الهيئة جاء متاأخرا،اذ 
ك��ان م��ن امل��ف��رو���ض العمل ب��ه من 
يعني  ،وه��ذا   2007/9/1 تاريخ 
جدا  م��ت��اأخ��رة  تلك  ال�����ص��رك��ات  ان 
يف القيام بهذا االجراء ملدة ثالث 
من  ماتعلنه   خالف  على  �صنوات 
منح خدمة جديدة وجيدة يف وقت  
كانت لوزارة االت�صاالت مطالبات 
ال�صدد  بهذا  م�صتمر  وب�صكل  عدة 
واملخاطبات  ال��ك��ت��ب  خ���الل  م���ن 
الر�صمية مع اجلهات ذات العالقة 
النواب  وجم��ل�����ض  احل��ك��وم��ة  يف 
وع�����ر و����ص���ائ���ل االع�������الم خ���الل 

االعوام املا�صية. 
تلك  ان  ال���ي���ا����ص���ري  وا����ص���اف���ت 
يف  عليها  من�صو�ض  االج����راءات 
العقد  �صمن  امل���وج���ودة  ال��ب��ن��ود 
ال�صركات  وتلك  الهيئة  بني  املوقع 
اتخاذها  امل��ف��رو���ض  م��ن  ،وك����ان 
املق�صر  ب��ح��ق  رادع����ة  الج�����راءات 
مادية  خ�صائر  تكبد  املواطن   الن 
املدة  ط���وال  ذل���ك   ب�صبب  ك��ب��رية 
يف  الهيئة  م��ن  املا�صية،ونتمنى 
ت�صتخدم  ان  احل��ا���ص��ر  ال���وق���ت 
���ص��الح��ي��ات��ه��ا ب�����ص��ك��ل اي��ج��اب��ي 
ومراقبة اال�صعار يف ظل التحويل 
الدينار  الدوالر االمريكي اىل  من 
�صمن  ماي�صمى  وجتنب  العراقي 
القلة(  ب�)احتكار  ال�صوق  اقت�صاد 
وهو م�صطلح تق�صد به ال�صركتان 
الو�صط  يف  لوحدهما  العاملتان 
وا�صيا  )زي���ن  �صركتا  واجل��ن��وب 
املراقبة  جم��ال  يف  �صيل(،خا�صة 
ع��ل��ى ت�����ص��ع��رية ال���ث���واين يف ظل 
وردود  ك��ث��رية  ���ص��ك��اوى  ورود 
املواطنني  قبل  من  �صلبية   افعال  
ال�صحيحة  التعرفة  و�صع  ح��ول 

،وذلك  املوبايل  �صركات  قبل  من 
���ص��الح ذو  الن االج�����راء االخ����ري 
و�صع  يتطلب  ال��ذي  االم��ر  حدين 

رق���اب���ة ���ص��دي��دة م���ن ال��ه��ي��ئ��ة كي 
التكون  ت�صعرية الثواين اكرث من 

الدقائق. 

وتابعت اليا�صري قائلة ان وزارة 
�صالحيات  المت��ت��ل��ك  االت�����ص��االت 
النقال  الهاتف  �صركات  ملحا�صبة 

لهيئة  منحت  ،ال��ت��ي  والال�صلكي 
االع�����الم واالت�������ص���االت ال���ت���ي مل 
جت���م���د ادارت�����ه�����ا ع���ل���ى االط�����الق 
ه��ن��اك جل��ن��ة ت�صريف  ك��ان��ت  ب��ل 
ون�صف  �صنة  مل��دة  الهيئة  اع��م��ال 
ال�صالحيات  متتلك  كانت  والتي 
الهاتف  �صركات  ملحا�صبة  الكاملة 
احد  ال  ذل��ك  مقابل  ،ويف  ال��ن��ق��ال 
اجل��دي��دة جهود  ل���الدارة  ان  ينكر 
انها  اال  ال�صياق  ه��ذا  يف  تبذلها 
غ���ري وا���ص��ح��ة او م��ل��م��و���ص��ة يف 
ايجابيا  لتنعك�ض  احلا�صر  الوقت 
النقال.   ال��ه��ات��ف  خ��دم��ة  بتح�صن 
املقدمة  اخل��دم��ة  واق���ع  ان  وت���رى 
النقال  ال��ه��ات��ف  ���ص��رك��ات  قبل  م��ن 
القريب  امل���دى  ع��ل��ى  تتح�صن  ل��ن 
�صوء  وراء  الكامنة  اال�صباب  الن 
اخلدمة مل تعالج حلد االن بال�صكل 
الهيئة  ت�صتخدم  مل  امل��ط��ل��وب،اذ 
عقد  يف  لها  املمنوحة  �صالحياتها 
باجراءات  وال��ق��ي��ام  الرتاخي�ض 
فيما  قانونية،  وعقوبات  رادع���ة 
على  جهتها  من  ال���وزارة  حتر�ض 
حت�صني  اىل  يهدف  م��ا  ك��ل  تقدمي 
العراق  يف  النقال  الهاتف  خدمة 
خالل  م���ن  االول  حم���وري���ن  ع���ر 
البنى  ل�صبكة وا�صعة من  امتالكها 
ال�صوئية،حيث  لاللياف  التحتية 
متكنت مالكاتها الهند�صية والفنية 
حتقيق  م��ن  املا�صية  امل���دة  خ��الل 
الياف  �صبكة  بناء  يف  كبري  تقدم 
���ص��وئ��ي��ة  م��ت��ط��ورة وف��ت��ح باب 
الهاتف  �صركات  ام��ام  اال�صتثمار 
لال�صتفادة  وال��ال���ص��ل��ك��ي  ال��ن��ق��ال 
ي�صمن  مب���ا  وا���ص��ت��ع��م��ال��ه��ا  م��ن��ه��ا 
عموم  يف  خدماتها  واق��ع  حت�صني 
ال�صياق  ه��ذا  يف  املحافظات،ومت 
تلك  مع  مبا�صرة  لقاءات  عدة  عقد 
اال�صتفادة  على  حلثها  ال�صركات 
م���ن ه����ذه ال�����ص��ب��ك��ة ،خ��ا���ص��ة مع 
املايكرويف  ا�صتعمال  ان  ادعائها 
بدال من االلياف ال�صوئية من اهم 
ا�صباب �صوء اخلدمة،لكن من دون 
جدوى اذ مل نتلق من تلك ال�صركات 
�صعف  ب�صبب  الكاملة  اال�صتجابة 
الثاين  املحور  ،اما  عليها  الرقابة 
فهو تبني الوزارة مل�صروع وطني 

وا�صتح�صلنا  ال��ن��ق��ال  ل��ل��ه��ات��ف 
املوافقة املبدئية يف العام املا�صي  
 ، النقال  للهاتف  الرابعة  للرخ�صة 
وزير  برئا�صة  جلنة  ت�صكيل  ومت 
االت�صاالت وع�صوية رئي�ض هيئة 
امل�����ص��ت�����ص��اري��ن ورئ��ي�����ض ال��دائ��رة 
ال����وزراء  جمل�ض  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
من  واالت�����ص��االت  االع���الم  وهيئة 
تو�صيات  اع��داد  على  العمل  اجل 
جمل�ض  اىل  ورفعها  ال�صاأن  بهذا 
املوافقة  على  واحل�صول  النواب 
،اال  ال��راب��ع��ة  للرخ�صة  النهائية 
مكانه   يف  ي����راوح  امل��و���ص��وع  ان 
تعار�ض  الهيئة  الن  ا���ص��ه��ر  م��ن��ذ 
عن  التغيب  ب��دالل��ة  اللجنة  عمل 
توقيع  عن  واالمتناع  اجتماعاتها 
حما�صر اللجنة،مما يوؤ�صر وجود 
نوايا للهيئة تتمثل باعاقة تاأ�صي�ض 
�صركة رابعة للهاتف النقال ليبقى  
ل��ل��ج��ن��ة خ���ي���ار واح�����د ه���و ط��رح 
ال���وزراء  جمل�ض  على  امل��و���ص��وع 

ليقول كلمته الف�صل. 
وزارة  م�������ص���ت�������ص���ارة  وق�����ال�����ت 
ان  ت��دع��و  الهيئة  ان  االت�����ص��االت 
ولي�ض  امل����ادي����ة  امل��ن��ف��ع��ة  ت���ك���ون 
ع��ل��ى اخل��دم��ة اجليدة  احل�����ص��ول 
ال�صركة  اخ��ت��ي��ار  يف  امل��ع��ي��ار  ه��ي 
املزايدة  اج��راء  خالل  من  الرابعة 
يف  لعرو�صها  ال�����ص��رك��ات  وط���رح 
ه���ذا ال�����ص��دد،وه��و م��ان��ع��ده احد 
الن  اخلدمة  �صوء  وراء  اال�صباب 
مبقدورها  لي�ض  ال�����ص��رك��ات  ت��ل��ك 
املزايدة  بعد دفع مبالغ كبرية يف 
العمل  يف  اخ��رى  مبالغ  تدفع  ان 
موؤكدة  االر������ض  ع��ل��ى  احل��ق��ي��ق��ي 
رف�ض وزارة االت�صاالت هذا املبداأ 
بل يف مقابل ذلك اعتماد املفا�صلة 
اختيار  ال�����ص��رك��ات،  ب��ني  ال��ف��ن��ي��ة 
القطاع  ���ص��رك��ات  ب���ني  االف�����ص��ل 
ل��ه��ا مهام  اخل���ا����ض ال��ت��ي ت�����ص��ن��د 
امل�صروع،والذي  وت�صغيل  ادارة 
يعد احد اوجه اال�صتثمار يف هذا 
اعتماد  على  �صنحر�ض  اذ  القطاع 
وفر�ض  وال�صفافية  العدالة  مبداأ 
تلك  على  التعاقدية  االل��ت��زام��ات 
اف�صل  ت��ق��دمي  ل�����ص��م��ان  ال�����ص��رك��ة 

اخلدمات للمواطنني. 
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عبا�س الغالبي

منع اخل�صروات 
امل�صتوردة

للخ�صروات  منع  ا���ص��دار  اىل  ال��زراع��ة  وزارة  تتجه 
االغراق  املحلي يف ظل  املنتج  دعم  بدعوى  امل�صتوردة 
من  واخل�صر  الفواكه  ا���ص��واق  ت�صهده  ال��ذي  ال�صلعي 

امل�صتورد و�صط �صحة املحلي منه .
ويف نظرة متمعنة لهذا املنع يت�صاءل كثري من املراقبني 
�صد  يف  للخ�صروات  املحلي  االنتاج  امكانية  مدى  عن 
تدهورًا  هنالك  ان  ماعرفنا  اذا  امل��ح��ل��ي،  اال���ص��ت��ه��الك 
الزراعي  االنتاج  يف  م�صبوق  وغري  خطريًا  وتراجعًا 
برمته وعلى وجه التحديد يف انتاج الفواكه واخل�صر 
ناجع  ع��الج  دون  من  جميعها  ت�صافرت  ع��دة  ال�صباب 
القطاع  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  امل�صكلة  ال���ص��ل  وحقيقي 
الناجت  م��ن   %3 �صوى  الي�صكل  ا�صبح  ال��ذي  ال��زراع��ي 

املحلي االجمايل .
مبنع  اخلا�ض  ال��وزارة  لقرار  العري�ض  العنوان  ويف 
حقيقية  دعامة  ميثل  ان��ه  يوؤكد  اخل�صر  من  امل�صتورد 
على  كبرية  يلقي مب�صوؤولية  ذلك  ان  اال  املحلي  للمنتج 
 ، خطري  تراجع  من  يعاين  م��ازال  ال��ذي  املحلي  املنتج 
م�صوؤولية  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  امل�صهد  ه��ذا  يفر�ض  حيث 
بالتحديد  الزراعة  ووزارة  احلكومة  اي�صًاعلى  كبرية 
ل��دع��م م��ن��ظ��وم��ة االن���ت���اج ال���زراع���ي امل��ح��ل��ي وو�صع 
يتطلب  ال���ذي  االن��ت��اج  يف  ب��االرت��ق��اء  الكفيلة  اخل��ط��ط 
م�صوؤوليته  ازاء  الفالح  من  يجعل  كبريًا  حكوميًا  دعمًا 
فيما  الزراعي  االنتاج  مبراحل  االهتمام  يف  املبا�صرة 
يرادفه  البحث  مو�صوعة  واخل�صر  ال��ف��واك��ة  يخ�ض 
ف�صح جمال اال�صتثمار امام القطاع اخلا�ض يف القطاع 
كالنقل  اخرى  بقطاعات  االهتمام  عن  ف�صاًل  الزراعي، 
دعامات  متثل  حيث  ال��زراع��ي  واالق���را����ض  وال��وق��ود 
القطاعات  من  يجعله  مبا  الزراعي  القطاع  ترفد  مهمة 
االنتاج  عجلة  حتريك  على  والقادرة  الفاعلة  االنتاجية 
يف االقت�صاد العراقي الذي هو االن اأحوج مايكون اىل 

قطاعات انتاجية فاعلة وموؤثرة .
ومن هنا فان هذا القرار الذي �صتقدم عليه وزارة الزراعة 
تاأتي بالبديل  بحاجة اىل درا�صة متمعنة من �صاأنها ان 
اخل�صروات  حتدثه  ق��د  ال��ذي  ال��ف��راغ  �صد  على  ال��ق��ادر 
املعاجلات  طريق  عن  اال�صواق  تغزو  التي  امل�صتوردة 
احلقيقية وال�صريعة واملدرو�صة من قبل الوزارة كجهة 
قطاعية لرفع م�صتويات االنتاج الزراعي يف هذا االجتاه 
و�صد اال�صتهالك املحلي �صعيًا لعودة م�صهد اخل�صروات 
والفواكه اىل �صابق عهده يف الت�صدير اىل دول اجلوار 
 ، االقليمي وعدم االقت�صار على �صد اال�صتهالك املحلي 
هذا ف�صاًل عن توقعات املراقبني واخلراء يف تاأثري ذلك 

على م�صتوى اال�صعار وعدم ا�صتقرارها . 

القت�سادي الواقع  من 

abbas.abbas80@yahoo.com

Economical Issue

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
750�صجر750تفاح ا�صفر 
750 ب�صل بانواعه1000تفاح احمر

500  باقالء2000تفاح اخ�صر
500  �صوندر1500موز

500�صلغم2000كيوي
500لهانة1000رمان عراقي 

500قرنابيط2000ك�صتناء عراقي
750جزر1000اللنكي
250خ�ض500نارجن

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

ا�ســعار املـــواد الغـــذائــيـــة

ال�سعر الكميةاملـــــــادة
بالدينار 

50.000 50 كغم طحني �صفر عراقي 
5050.000 كغم طحني �صفر اماراتي 

5075.000 كغم رز عنر عراقي 
5035.000 كغم رز امريكي 
5020.000 كغم رز فيتنامي 
5020.000 كغم رز تايلندي 
159.500 كغم زيت طعام 

5048.000 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�ض 
1500 كغم �صعرية عراقية 

ا�سعار الأحجار الكرمية بالـ)دولر(

ال�سعرالوزنالنوع 

1200قرياطما�ض 
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�ض تركي 

1 غم كهرب املاين 
1 غم كهرب رو�صي 

1 غمكهرب بولوين 
8 30 غم �صذر 

5 10 غم فريوز 
10 10 غم عقيق 

ا�سعار ال�سيارات بالـ)دولر(

ال�سعرنوع ال�سيارة

50.000الندكروز 2010
48.000ني�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 الن�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 
1170.000 طن ال�صمنت العادي 
1185.000 طن ال�صمنت املقاوم 

1200.000 طن  ال�صمنت االبي�ض 
15350.000 م3الرمل 

15450.000 م3احل�صى
4000800.000 طابوقة الطابوق 

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

185.000 طن بورك
1.000قطعة واحدةكا�صي عراقي 

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 

1800ف�صة 
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 بغداد / متابعة املدى
اعلن  م�صوؤول جلنة الكهرباء يف جمل�ض حمافظة الب�صرة 
الطاقة  ل��ت��ول��ي��د  ب��ارج��ة  اول  ف��ا���ص��ل و���ص��ول  ع��ل��ي  زي����اد 
الكهربائية اىل ميناء ام ق�صر مطلع اال�صبوع املقبل.  وقال 
فا�صل يف ت�صريحات �صحفية اإن اول بارجة لتوليد الطاقة 
الكهربائية �صت�صل يف بداية االأ�صبوع القادم حيث �صرت�صو 
يف ميناء ام ق�صر مبحافظة الب�صرة بعد ان اقلعت من تركيا 
يف الرابع من ال�صهر اجلاري.  وا�صاف ان القدرة االإنتاجية 

للبارجة الكهربائية تبلغ 143 ميكا واط وهي تعد واحدة من 
بارجتني كهربائيتني تعاقدت وزارة الكهرباء على �صرائهما 
من احدى ال�صركات الرتكية، مبينًا ان بارجة التوليد الثانية 
�صتنطلق من تركيا يف االأول من �صهر حزيران القادم لت�صل 
املوانئ العراقية خالل فرتة خم�صة ع�صر يومًا من انطالقها.  
واأ�صار اإىل ان و�صول بوارج التوليد الكهربائية من �صانه 
ان ي�صهم يف معاجلة ازمة الكهرباء يف الب�صرة على اعتبار 

ان ذلك �صيوفر توليدًا ا�صافيًا على ال�صبكة الوطنية.

بغداد / متابعة املدى
افتتاح خط  اأرج��اأت  اأنها  النقل  قالت وزارة 
ط���ريان ب��غ��داد ل��ن��دن ال���ذي ك���ان م��ن املقرر 
اعاقة  ب�صبب  امل��ا���ص��ي  اخلمي�ض  تد�صينه 
املالحة اجلوية يف دول �صمال اوروبا  نتيجة 
يف  اعالمي  م�صدر  وق��ال  الركاين.  الرماد 
امل�صتقلة  ال�صحافة  وكالة  بح�صب   ال��وزارة 
من  رحلة  اأول  انطالق  تقرر"تاأجيل  )اإيبا( 
بغداد اإىل لندن   اليوم االحد ب�صبب الرماد 
ال��رك��اين ال��ذى يعيق امل��الح��ة اجل��وي��ة فى 
ان  اىل  االعالمي  امل�صدر  وا�صار  اأوروبا". 
منت  على  ب��غ��داد  مطار  م��ن  امل��ق��ررة  الرحلة 
العراقية  اجلوية  اخلطوط  طائرات  اإح��دى 
،و�صيكون وزير  االحد  او  ال�صبت  �صتنطلق 
النقل على منت الطائرة ا�صافة اىل م�صافرين 
ال�صلطات  ان  ي��ذك��ر  واأج���ان���ب.   ع��راق��ي��ني 
هيرثو  مطار  غلق  ع��ن  اعلنت  الريطانية 
يف لندن نتيجة الرماد الركاين الذي غطى 
احد  ث��ورة  بعد  اوروب���ا   �صمال  دول  �صماء 

الراكني يف اي�صلندا. 

و�صول اأول بارجة لتوليد الكهرباء 
بغداد / متابعة املدىاإىل ميناء اأم ق�صر قريبًا

ط��ال��ب رئ��ي�����ض احت���اد ال�����ص��ن��اع��ات  ن���زار علي 
على  بالعمل  احلكومية  املوؤ�ص�صات  الوائلي 
امل��ع��ط��ل��ة والتي  ال��ع��راق��ي��ة  امل��ع��ام��ل  ت��اأه��ي��ل 
العراق،  يف  املوجودة  املعامل  من  ت�صكل%80 
ال�صناعي  القطاع  اأن االعتماد على  اإىل  م�صريا 
���ص��روري ك��ون��ه مي��ث��ل اجل��ان��ب احل��ي��وي من 

املنظومة االقت�صادية. 
ن�صرت  �صحفية  ت�صريحات  يف  الوائلي  وقال 
موؤخرًا ان القطاع ال�صناعي مهم ويجب العمل 
على تاأهيل امل�صانع واملعامل العراقية املتوقفة 
عن العمل والبالغ ن�صبتها 80% ، داعيا اىل الدعم 
التي  العراقية  احلكومية  املوؤ�ص�صة  من  الفعلي 
تتحدث عن دعم القطاع ال�صناعي العراقي يف 
املوؤمترات ويف الندوات ويف العالقات الدولية، 
هذا  ان  ي��ج��دون  العملية  الناحية  م��ن  ول��ك��ن 
وتخ�صي�صات  مالية  مبوارد  يح�ض  مل  القطاع 
الذي  هو  بل  املنا�صب  بواقعه  للنهو�ض  توؤهله 
مي��ول نف�صه ذات��ي��ا.  واأ���ص��ار ال��وائ��ل��ي اىل ان 

النظام االقت�صادي العراقي يف الوقت احلايل 
يتجه نحو اقت�صاد ال�صوق، والريادة يجب ان 
اخلا�ض،  ال�صناعي  القطاع  ح�صة  من  تكون 

وعلى اجلانب الر�صمي ان يبدي اهتمامه بهذا 
يف  ك��رى  ركيزة  ميثل  ال��ذي  احليوي  القطاع 
عك�ض  على  منتجا  كونه  االقت�صادية  املنظومة 

القطاع التجاري الذي يتميز باال�صترياد فقط.  
وحول روؤو�ض االأموال العراقية ومدى قدرتها 
اأو�صح  ال�صناعي  القطاع  تطور  ق��ي��ادة  على 
العراقية واجهت  االأم��وال  اإن روؤو���ض  الوائلي 
ظروف احل�صار ومرحلة ال�صلب والنهب التي 
فهاجرت  االأخ��رية،  بعد احلرب  العراق  �صهدها 
ا�صتثمارها  البلد ومت  اإىل خارج  االأم��وال  هذه 
وذلك  اجل���وار  دول  منها  لت�صتفيد  وت�صغيلها 
الداخل.  ولفت   تعطيله يف  ما مت  على ح�صاب 
اإن�صاوؤها  اأن هيئات اال�صتثمار مت  اإىل  الوائلي 
ومن  ال�صيا�صية،  اجلوانب  على  اعتمد  ب�صكل 
ثم اإهمال الواقع القانوين الر�صمي الذي اأ�صار 
اإىل وجوب اإ�صراك موؤ�ص�صات احتاد ال�صناعات 
ورجال االأعمال واحتاد الغرف التجارية ممثلة 
ب�صخ�ض واحد عن كل موؤ�ص�صة عند ت�صكيل اأي 
خلال  االإه��م��ال  ذل��ك  معترا   ، ا�صتثمارية  هيئة 
وا�صحا يتناق�ض مع القانون، وهو ما اأدى اإىل 
امللف  اإدارة  يف  خاطئة  ا�صرتاتيجيات  ظهور 

االقت�صادي يف العراق.

احتاد ال�صناعات يدعو اإىل تاأهيل املعامل وامل�صانع املعطلة  

الرماد الربكاين 
يوؤجل افتتاح خط 

طريان بغداد - لندن 

 كربالء / متابعة املدى
يف  اال�صتثمار  على  الرقابة  جلنة  رئي�ض  اعلن 
الكريطي  كاظم  زه��ري  ك��رب��الء   حمافظة  جمل�ض 
عن االنتهاء من كافة اال�صتعدادات الإقامة املعر�ض 
فيه  ت�صارك  والتي  املختلفة  لل�صناعات  ال��دويل 
100 �صركة عاملية للفرتة من الع�صرين من ني�صان 

اجلاري  ولغاية العا�صر من ايار القادم.

ن�صرت  �صحفية  ت�صريحات  يف  الكريطي  وق��ال 
موؤخرًا “اأنهت اجلهات املخت�صة كافة ا�صتعداداتها 
 100 فيه  ت�صارك  ال��ذي  ال��دويل  املعر�ض  الإق��ام��ة 
دولة من اآ�صيا واوروبا واأفريقيا ودول عربية”. 

واأ�صاف “املعر�ض الذي �صيقام على مركز �صباب 
�صركة  �صتقيمه  ك��رب��الء(  ج��ن��وب  )2ك���م  ال��وح��دة 
)�صيجياز هونك يوك( ال�صينية التي زارت كربالء 

موؤخرا”.  وكانت ال�صركة ال�صينية قد اأنهت زيارة 
اإىل املحافظة قبل اأكرث من اأ�صبوع ووقعت مذكرة 
و�صناعية  �صكنية  م�صاريع  ثالثة  الإق��ام��ة  تفاهم 

وجتارية يف مدينة الهندية �صرقي كربالء. 
وتابع الكريطي “املعر�ض �صي�صتمر حتى العا�صر 
من ال�صهر املقبل و�صيتم فيه عر�ض اآخر املنتجات  

اال�صتهالكية التي ت�صنعها ال�صركات العاملية”. 

فر�صة  اأي�صا  �صيكون  “املعر�ض  ان  اإىل  واأ���ص��ار 
العراقيني  التجار  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رات  لتوقيع 
املدينة  اإىل  �صتح�صر  التي  ال�صركات  وممثلي 
الواقع  لتو�صيح  اأي�صا  فر�صة  �صتكون  مثلما 
االأمني يف املحافظة والعراق من اجل ا�صتقطاب 
ا�صتثمارية  م�صاريع  وتنفيذ  االأم����وال  روؤو����ض 

مفيدة يف املحافظة”.

معر���ض دويل لل�ص��ناعات املختلف��ة ف���ي كرب��الء  

اقت�صاديون: تطوير ال�صياحة ي�صاهم يف دعم القت�صاد الوطني
بغداد / وكالت

اكد اقت�صاديان، اأن تطوير ال�صياحة يف البالد �صي�صاهم يف اإنعا�ض 
الواقع االقت�صادي ويرفع من الدخل اليومي للعراقيني.

وقال رئي�ض منظمة دعم ال�صياحة العراقية اأركان عبد الله بح�صب 
وكالة كرد�صتان لالأنباء )اآكانيوز( اإن "ال�صياحة يف العراق �صت�صاهم 

وا�صح  ب�صكل  املالية  ميزانيته  وتدعم  البالد  اقت�صاد  تطوير  يف 
ال�صنوات  "ال�صياحة كانت طيلة  اأن  املقبلة".واأو�صح  الفرتة  خالل 
التي تلت التغيري مهم�صة وغري فعالة ب�صبب تردي الو�صع االأمني 
ثانوية  جعلها  ال��ذي  االأم��ر  الب���الد  يف  ال�صياحي  الواقع  وارتباك 
وغري رئي�صية بالن�صبة لالهتمام احلكومي". من جانبه قال اخلبري 

خطة  اإىل  يفتقد  "العراق  اإن  ل�)اآكانيوز(  علي  جهاد  االقت�صادي 
ا�صتقطاب عدد  البالد بهدف  ال�صياحي واالأث��ري يف  الواقع  لتنمية 
من ال�صواح االأجانب والعرب بعد اأن حت�صن الواقع االأمني ب�صكل 
و�صع  من  وال�صياحة  االآثار  وزارة  تتمكن  "مل  واأ�صاف  ملحوظ". 

خطة لتطوير الواقع ال�صياحي وترميم االآثار املهمة يف البالد".

بغداد / وكالت
 ذكرت وزارة الزراعة   اأنها �صتمنع ا�صترياد جميع اخل�صروات التي ي�صل 

منتوجها املحلي اإىل االكتفاء الذاتي.
لالأنباء  كرد�صتان  وكالة  بح�صب  احلكيم  اأك��رم  وكالة   ال��زراع��ة  وزي��ر  وق��ال 
اإىل  منتوجها  �صي�صل  التي  اخل�صروات  "�صتمنع  وزارت���ه  اإن  )اآك��ان��ي��وز( 
يف  العراقي  للم�صتهلك  تغطيتها  املحلي  املنتوج  وي�صتطيع  الذاتي،  االكتفاء 

الفرتة املقبلة".
واأ�صاف اأن "هناك خطة للوزارة لتقلي�ض ا�صترياد اخل�صروات بعد اأن غزت 
حيث  البالد  يف  الزراعي  الواقع  على  �صلبا ً  يوؤثر  ب�صكل  العراقية  االأ�صواق 
املنظم  اال�صترياد غري  �صندان اجلفاف ومطرقة  العراقي بني  املزارع  اأ�صبح 

للخ�صروات الزراعية".
وتابع احلكيم اأن "اللجنة املتخ�ص�صة اجتمعت موؤخرًا، لتدر�ض مدى جناح 
اأن  املمكن  التي من  املهمة  اأنواع من  اخل�صروات  اأربعة  ا�صترياد  قرار منع 

ت�صل اإىل االكتفاء الذاتي ملنع ا�صتريادها".
واأ�صار اإىل اأن "هذه االإجراءات تاأتي �صمن اجلهود املبذولة لالرتقاء بالدخل 

االقت�صادي للمزارعني واإنعا�ض الزراعة يف العراق".
املحلي  املنتوج  دعم  تنوي  اأنها  اأعلنت  قد  واليتها  املنتهية  احلكومة  وكانت 
الذي �صهد تدهورا  البالد  الواقع االقت�صادي يف  مبختلف ت�صمياته الإنعا�ض 

بعد �صقوط النظام العراقي ال�صابق يف العام 2003.

العراق يعتزم منع دخول 
اخل�صار دعمًا للمنتج املحلي


