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العدد )1786(ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء )4(  اآيار 2010 ملحق اقت�سادي ا�سبوعي ي�سدر عن موؤ�س�سة  املدى لالعالم والثقافة والفنون

 رئي�س التحريررئي�س ل�س الدارة
فخري كر

اقت�ضاد الن��ف��ط وتراخي���ش 
اال�ضتثمار مازالت االأ�ضواق تعج بالب�ضائع وال�ضلع 

امل�ضتوردة الرديئة

تقرير: اأ�ض��واق النفط تفرز �ضوابط جديدة متكنها من ال�ضيطرة على حتركاتها اليومية
3

12

 ال�ضي�ا�ض�ة املث�لى لل�ت�ح�ول االقت�ضاد املختلط
ف�ي العراق

اآثار �ضيا�ضة االإغراق ال�ضلعيمركز بحوث ال�ضوق  يناق�ش 

10-11
8-9

33
ال������ق������رو�������ش امل���������ض����رف����ي����ة ل����ل����ق����ط����اع ال������زراع������ي

النباتات املعدلة وراثيًا 
توفر فر�ضًا للفوز على 

منتقديها

النباتات املعدلة وراثيًا 

15

�ضبابية الروؤية وهدر االمكانيةاإ�ضكالية التحول ف�ي االقت�ضاد العراقي


1616500

 

  اليكـوكـيــــم 



07708748222،07813802151

sales.leycochem.iraq@leyde.com
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