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اأ�صـــعـار املـــواد االن�صــائيــــة

ال�صعر بالدينارالكمية نوع املادة 
1160.000 طن ال�سمنت العادي 
1175.000 طن ال�سمنت املقاوم 

1205.000 طن  ال�سمنت االبي�ض 
15400.000 م3الرمل 

15350.000 م3احل�سى
4000800.000 طابوقة الطابوق 

1700.000 طن �سي�ض 1/2 اجن
1.000قطعة واحدةكا�سي عراقي

جدول با�صعار الفواكه واخل�صراوات

ال�صعر  املــادة
ال�صعر املــادة بالدينار

بالدينار
1000خيار 1500برتقال عراقي 

1000  طماطة1500برتقال م�ستورد
1250فلفل5000ليمون عراقي

1000  باذجنان1000ليمون م�ستورد
750�سجر1000رمان

750 ب�سل بانواعه1250اللنكي
750بطاطا1500تفاح
3000باميا1500موز

1250نارجن

ا�صعار ال�صكائر )َكلو�ص(
6.000ا�سبني

3.500بن
4.000ميامي
3.750غمدان

10.500دفدوف
16.000دنهل

5.750َكلواز
7.500جيتانز

ا�صعار اللحوم

ال�صعرالكميةاملادة 

1- العراقية
14.000 كغمدجاج

115.000 كغمحلم
17.500 كغم�سمك

2- امل�ستوردة
13.000 كغمحلم هندي 

14.500 كغمحلم هندي مراد
12.500 كغمدجاج برازيلي

13.500 كغمدجاج برازيلي مراد
12.250 كغمافخاذ امريكي

14.000 كغمدجاج كفيل
12.500 كغم�سمك

العملة
ال�صعر 

بالدينار
العملة

ال�صعر 
بالدينار

1600دينار اردين 1460يورو
340ريال �سعودي 1180دوالر امريكي

360درهم اماراتي1860جنيه ا�سرتليني
23لرية �سوري15ين ياباين

1لرية لبنانية3900دينار كويتي
تومان ايراين

اأ�صعار العمالت مقابل الدينار العراقي

ا�ســعار املـــواد الغـــذائــيـــة

ال�سعر الكميةاملـــــــادة
بالدينار 

60.000 50 كغم طحني �سفر عراقي 
طحني �سفر 

اماراتي 
5055.000 كغم 

5065.000 كغم رز عنرب عراقي 
5023.000 كغم رز امريكي 

3947.000 كغمرز هندي 
1520.000 كغمدهن طعام

12.500 لرتزيت 
5065.000 كغم �سكر 
15.000 كغم �ساي 

4/11.500 كغم�ساي الوزة
4/11500 كغم�ساي تفاحة
4/11500 كغم�ساي عطور

12500 كغممعجون طماطة

 بغداد / متابعة املدى االقت�صادي 
- وكاالت

عزا مراقبون تراجع اأداء القطاع الزراعي اإىل �سوء 
اإدارة امليـــاه واال�ســـتثمار و�ســـعف التخطيـــط من 
قبل اجلهـــات املعنية، فيما اأبرمـــت كل من وزارتي 
الزراعـــة والتجـــارة اتفاقيـــات اقت�ســـادية لتطوير 
زراعـــة الرز وتبادل اخلربات الزراعية وا�ســـترياد 
اآليات وتن�ســـيط عملية التبادل التجاري والزراعي 
وال�ســـناعي مـــع احلكومـــة الفيتنامية للـــدورة 18 
�سمن اتفاقية التبادل التجاري التي تربط البلدين 

منذ العام 1973. 
وقال رئي�ض احتاد اجلمعيات الفالحية يف النجف 
احمد �ســـوادي ح�ســـون لوكالـــة كرد�ســـتان لالنباء 
)اآكانيـــوز( اإن "كل متابع للو�ســـع املـــايل للدولة ال 
يرى ان هناك عبئا على موازنة البالد اإذا ما اأرادت 

ان تر�سد جزءا منها لدعم قطاع الزراعة".
ولفـــت اىل اأن هنـــاك �ســـعفا يف التخطيـــط لزراعة 
املحا�ســـيل وا�ســـتغالل االأر�ض ال�ســـاحلة وتوزيع 
الفالحـــني  ان  كمـــا  تنظيمهـــا،  طريقـــة  اأو  امليـــاه 
يفتقرون اإىل االآالت واملكائن احلديثة التي ت�ساهم 

يف تطوير القطاع".
وا�ســـار اىل اأن  هناك اأ�سخا�ســـا غري منا�ســـبني يف 
مركز القرار بالن�ســـبة لل�ســـاأن الزراعي تركوا اآثارا 
�ســـلبية علـــى هـــذا القطـــاع، ويظهـــر ذلـــك جليا يف 

التخطيط".
وتراجـــع قطاع الزراعـــة يف العراق خـــالل العقود 
املا�ســـية كبقيـــة قطاعـــات الدولـــة االأخـــرى بفعـــل 

�سنوات طويلة من احل�سار واحلروب.
الزراعيـــة  باملنتجـــات  العراقيـــة  ال�ســـوق  وتعـــج 
االأجنبية وال�ســـيما ال�ســـورية والرتكية واالأردنية، 
نظـــرا لنق�ـــض االإنتـــاج املحلـــي وعـــدم قدرتـــه على 

الو�سول اإىل االكتفاء الذاتي.
من جانبه قال ع�ســـو جمل�ض النـــواب عن حمافظة 
النجـــف عبـــود العي�ســـاوي لــــ )اآكانيـــوز( اإن قطاع 
الزراعـــة عانى من االإهمال علـــى امتداد احلكومات 
بالزراعـــة  املتعلقـــة  امللفـــات  وحتتـــاج  املتعاقبـــة، 

وال�سيما املياه اإىل معاجلة جدية".
واأكد اأنه قدم طلبا ملناق�ســـة ق�سية املياه يف جمل�ض 
النواب العراقي من خالل ا�ست�ســـافة وزير املوارد 
املائيـــة للوقـــوف عند ال�ســـمانات املطلوبـــة لتاأمني 

احل�س�ض املائية". 
ويعـــاين العـــراق منذ اأكرث من �ســـنتني مـــن موجة 
جفاف نتيجة �سح االإمطار، اإ�سافة اإىل قلة من�سوب 
مياه االأنهر التي تدخل االأرا�سي العراقية وال�سيما 
نهري دجلة والفرات، ويقول العراق اأن دول تركيا 

و�ســـوريا واإيران تقوم ببناء م�ساريع و�سدود على 
تلـــك االأنهـــر االأمر الذي اأثر �ســـلبا على ح�ســـته من 

املياه.
اىل ذلـــك قـــال رئي�ـــض اللجنة الزراعيـــة يف جمل�ض 
الزراعـــة  "واقـــع  اأن  الكرعـــاوي  ها�ســـم  النجـــف 
العراقية يتاأثر ب�ســـورة كبرية بنق�ـــض املياه التي 

تدخل العراق عرب االأنهر من دول اجلوار".
وا�ســـاف الكرعاوي اأن "م�سكلتنا يف البالد لي�ست 
املياه فقط واإمنا م�ساكل كبرية منها �سيا�سة اخلطة 
الزراعـــي،  القطـــاع  الزراعيـــة يف جمـــال تطويـــر 
واالأخـــرية بحاجـــة اإىل تعديـــل وتقومي واإ�ســـراك 

املخت�سني بتطوير القطاع الزراعي".
وي�ســـري اإىل اأن "الزراعـــة يف العـــراق تعتمـــد على 
اآليات بدائية �ســـواء اأكانت طريقـــة الري اأو غريها 
مـــن عمليات احلراثـــة والت�ســـميد وعمليات اجلني 

واحل�ساد".
وكانت احلكومة ال�ســـابقة قد اأطلقت مبادرة �ساملة 
للنهو�ـــض بالواقـــع الزراعي يف البـــالد يف متوز/
يوليو 2007، حتدد �سقفا زمنيا قدره ع�سر �سنوات 
لبلوغ العراق مرحلة االكتفاء الذاتي من املحا�سيل 

االإ�سرتاتيجية.
وت�ســـمل املبـــادرة، مـــن بـــني اأمـــور اأخـــرى، دعـــم 
الفالحني بالبذور واالأ�ســـمدة واملبيـــدات الزراعية 
وا�ست�ســـالح االأرا�سي و�سمان �ســـراء االإنتاج من 
املحا�سيل االإ�سرتاتيجية باأ�سعار ال�سوق ومراقبة 
االأمرا�ض احليوانيـــة والزراعية وتقدمي املعونات 

املالية للفالحني واملزارعني.
يف غ�ســـون ذلـــك اأبرمـــت وزارة الزراعـــة اتفاقيـــة 
اقت�ســـادية لتطويـــر زراعة الرز وتبـــادل اخلربات 

الزراعية وا�سترياد اآليات.
و وقعـــت وزارة التجـــارة اتفاقيـــة تبـــادل جتـــاري 
وزراعي و�سناعي مع احلكومة الفيتنامية للدورة 
18 �ســـمن اتفاقيـــة التبـــادل التجاري التـــي تربط 

البلدين منذ العام 1973. 
وقـــال وزير الزراعة عز الديـــن الدولة اأثناء موؤمتر 
توقيـــع االتفاقية بح�ســـب وكالة كرد�ســـتان لالنباء 
اتفاقيـــة  اأبرمـــت  الزراعـــة  "وزارة  اإن  )اآكانيـــوز( 
زراعيـــة مـــع وزارة الزراعـــة والتنميـــة الفيتنامية 
تتعلـــق بتطويـــر زراعـــة الـــرز وتبـــادل اخلـــربات 

وا�سترياد اآليات زراعية وتقنيات �سقي حديثة".  
واأ�ســـاف الدولـــة اأن "وزارة الزراعـــة �ســـتعمل مع 
فيتنام علـــى تو�ســـيع العالقات الزراعية واإر�ســـال 
الوفود ونقل جتربـــة الفيتنامية من اجل النهو�ض 

بالواقع الزراعي يف البالد".  
واو�ســـح اأن "وزارة الزراعـــة عازمـــة علـــى توقيع 
اتفاقيـــة مهمة مع عدد من الـــدول املعروفة بتميزها 

االقت�سادي والتنموي بهدف الو�سول اىل االكتفاء 
الذاتي".  

مـــن جانبه قـــال وزير الزراعـــة الفيتنامي كاو دوك 
فات يف املوؤمتر اأن "احلكومة الفيتنامية تعمل على 
تطوير م�ساريعها الزراعية والتجارية وفق اتفاقية 
التبادل التجاري التي اأبرمت يف �سبعينيات القرن 

املا�سي".  
واو�ســـح ان "اتفاقيـــة التـــي وقعـــت اليـــوم تهدف 
اإىل تو�ســـيع خطـــة التعاون بـــني العـــراق وفيتنام 
يف املرحلـــة املقبلـــة مبـــا يخـــدم التوقـــع التجاري 

والزراعي للبلدين".
وطالبـــت احلكومـــة العراقية بـف�ســـح املجـــال اأمام 
ال�سركات الفيتنامية للدخول يف مناق�سات تطوير 

الواقع الزراعي والتجاري .
واأعلنـــت وزارة الزراعـــة يف وقت �ســـابق ان جلنة 
الزراعة النيابية غري مقتنعة باالأ�سعار التي حددتها 
وزارة الزراعة ل�سراء املحا�سيل الزراعية كما اأنها 

قدمـــت مقرتحـــًا يق�ســـي برفع اأ�ســـعار املحا�ســـيل 
الزراعية. 

وحددت وزارة الزراعة �سعر 720 األف دينار للطن 
الواحـــد من احلنطـــة ذات الدرجـــة االأوىل، و620 
األف دينـــار للطن الواحد من احلنطـــة ذات الدرجة 
الثانية و520 األف دينـــار من احلنطة ذات الدرجة 

الثالثة. 
االإمنائـــي  والتعـــاون  التخطيـــط  وزارة  واأعلنـــت 
اأن معـــدالت انتاج املحا�ســـيل الزراعية انخف�ســـت 

بن�سبة كبرية لعام 2010 عن العام الذي ي�سبقه.
وكانـــت احلكومـــة خ�س�ســـت مبالغ ماليـــة ملعاجلة 
القطاع الزراعي واجلفاف، وو�سعت اللجنة العليا 
للمبـــادرة الزراعية حماور عـــدة للنهو�ض بالواقع 
الزراعـــي توزعـــت بـــني ميـــاه الـــري، واالأرا�ســـي 
الزراعية، واالإنتـــاج النباتي، واالإنتاج احليواين، 

وحمور االإقرا�ض الزراعي.
ومنحت احلكومـــة موؤخرًا اللجنـــة العليا للمبادرة 

الزراعية �ســـالحية التعاقـــد مع ال�ســـركات التابعة 
لوزارة املوارد املائية.

اىل ذلـــك قالـــت وزارة التجـــارة اأن حملة ت�ســـويق 
حم�ســـول احلنطة لهذا العام يف حمافظات الفرات 
االأو�ســـط �ســـهدت ت�ســـاعدًا ملحوظـــًا يف الكميـــات 

امل�سوقة مقارنًة باالأعوام ال�سابقة .
وذكر بيان لوزارة التجارة  اإن الكميات امل�سوقة يف 
�ســـايلو احللة اجلديد يف حمافظة بابل بلغت ) 17 
(األف طـــن لغاية) 5/25 (علمـــًا اإن الطاقة اخلزنية 
لل�ســـايلو هـــي) 87 (األـــف طـــن يف حـــني اإن معـــدل 
ال�ســـيارات امل�ســـوقة والداخلة اإىل ال�ســـايلو يوميًا 

ت�سل اىل حدود)200 (�سيارة خمتلفة االأوزان .
وقال البيان ان الكميات امل�سوقة ملحافظة الديوانية 
مركز املحافظة ت�ســـم ت�سعة مواقع ت�سويقية وهي 
ال�ســـامية وال�ســـنافية واالأمـــني واآل بدير و�ســـايلو 
الديوانيـــة والغما�ـــض واملهناويـــة و�ســـايلو �ســـلب 
الديوانيـــة اإ�ســـافة اإىل املجمـــع الت�ســـويقي ، حيث 

الديوانيـــة  �ســـايلو  امل�ســـوقة يف  الكميـــات  بلغـــت 
الرئي�ســـي)  4520(الـــف طن لغاية التاريخ نف�ســـه 
وهذا الكميات بت�ساعد م�ستمر، اأما كميات ال�سعري 
فقـــد بلغـــت) 15088 (طنـــا ، وبالن�ســـبة للكميـــات 
امل�سوقة يف �سايلو ال�سنافية فقد بلغ معدل اال�ستالم 

اليومي) 500 (طن ويف مركز االأمني) 9750 (.
ومـــن اجلديـــر بالذكـــر اإن  وزارة التجـــارة دعـــت 
يف وقـــت �ســـابق جميـــع املواقـــع الت�ســـويقية يف 
املحافظـــات اأعـــاله اإىل فتـــح اأبوابهـــا اإمـــام كميات 
احلنطة وفق ال�ســـوابط والتعليمـــات التي اأعدتها 
ال�سركة العامة لتجارة احلبوب بعد تهيئتها جميع 
امل�ســـتلزمات ال�ســـرورية وعملـــت علـــى ا�ســـتنفار 
كوادرهـــا املتخ�س�ســـة الأجـــل اإجنـــاح هذا املو�ســـم 
الت�ســـويقي الذي ينتظر ا�ستالم كميات كبرية جدا 
مـــن احلنطة ، اإ�ســـافة اإىل اإعالنها عن بدء املو�ســـم 
ملح�ســـول   2011 احلـــايل  للمو�ســـم  الت�ســـويقي 
احلنطة املحلية نتيجة لبدء ح�ســـاده ب�ســـكل مبكر 

يف املحافظات اجلنوبية .  
وعلى �ســـعيد ذي �ســـلة اأكـــدت حمافظة ديـــاىل  اأن 
اإنتاج املو�ســـم الزراعي احلايل من احلنطة �سيزيد 
على 200 األف طن، مبينة اأن هذا االإنتاج �ســـيحقق 

االكتفاء الذاتي بالن�سبة الأهايل املحافظة.
وقال م�ســـوؤول املكتب االإعالمي يف اإدارة حمافظة 
ديـــاىل تـــراث العـــزاوي لـ "ال�ســـومرية نيـــوز"، اإن 
"حاجة املحافظة من احلنطة لتوفري مادة الطحني 
خالل عام كامل يبلغ نحو 170 األف طن"، مبينا اأن 
"اإنتاج املو�سم الزراعي احلايل من احلنطة �سيبلغ 

اكرث من 200 األف طن".
�ســـيحقق  االإنتـــاج  "هـــذا  اأن  العـــزاوي  واأ�ســـاف 
االكتفاء الذاتي الأول مرة منذ ثماين �ســـنوات، بعد 
جناح اخلطـــة الزراعية مبحاورها كافة"، م�ســـريا 
اىل اأن "اإنتاج احلنطة يف املحافظة ي�ســـكل خطوة 
هامة يف اطـــار حتقيق االأمن الغذائي يف املحافظة 

خالل الفرتة املقبلة".
وكانـــت دائرة زراعة حمافظة ديـــاىل قد اأعلنت يف 
وقت �ســـابق، انطالق حملة حل�ساد 522 األف دومن 
من حم�ســـول احلنطة يف عموم مناطق املحافظة، 
وتوقعت اأن ي�ســـل االإنتاج للمو�ســـم احلايل الأكرث 
من 200 األف طن، وهو الن�ســـبة االأعلى منذ �سقوط 

النظام ال�سابق �سنة 2003.
يذكـــر ان حمافظـــة ديـــاىل، اأعلنـــت العام املا�ســـي، 
عن خطـــة �ســـاملة لدعم القطـــاع الزراعـــي وتوفري 
االإمكانات املادية الالزمـــة لتحقيق االكتفاء الذاتي 
يف العديد من املحا�ســـيل اال�ســـرتاتيجية ال�ســـيما  
احلنطة، مبا ي�سمن حتقيق قفزات نوعية لتحقيق 

االأمن الغذائي م�ستقباًل. 

فيما وقعت وزارتا الزراعة والتجارة اتفاقيات اقت�صادية 

مراقبون يعزون تراجع القطاع الزراعي اىل �سعف التخطيط و�سوء ادارة املياه

 بغداد/ وكاالت

ـــن عن  ـــدي ـــراف اعـــلـــن مــ�ــســرف ال
حتقيقه ن�سبة ارباح خالل اربعة 
ا�سهر ت�سل اىل )61(ملياردينار، 
كا�سفا ان عدد م�ستخدمي البطاقة 
ــيــون(  ــل اىل )2مــل ــذكــيــة و�ــس ال

م�ستفيد.
الرافدين  مــ�ــســرف  مــديــر  وقــــال 
�سياء اخليون )للوكالة االخبارية 
م�ستخدمي  عــــدد  ان  لـــالنـــبـــاء( 
العراق و�سل  الذكية يف  البطاقة 

اىل اكرث من )2مليون( .
من  امل�ستفيدين  ان   : وا�ــســاف 
الرافدين  مــ�ــســرف  يف  الــبــطــاقــة 
 )1421000( اىل  عددهم  و�سل 
 )609( الــر�ــســيــد  مــ�ــســرف  ويف 
االف ، حيث اجنز االول 70% من 

هذه البطاقات والثاين %30.
وتابع اخليون اأن " �سايف الربح 
الرافدين  مــ�ــســرف  حــقــقــُه  ـــذي  ال
خالل اأربعة اأ�سهر املا�سية والتي 
بلغت   يوم  املئة  �سمن  من  تدخل 
 )12( يقابلها  )61(مــلــيــارديــنــار 

مليار ديناريف عام )2010(.
جميع  ميار�ض  امل�سرف  اأن  وبني 
اأعماله اخلارجية والداخلية حيث 
 )160( اىل  فــروعــه  عـــدد  و�ــســل 
فــرعــا داخـــل الــعــراق اأ�ــســافــة اىل 
وجميعها  خارجية  فــروع  �سبعة 
تعمل الأي�سال عمل امل�سرف ملكانة 
امل�سارف  بني  ومتطورة  متقدمة 

املحلية والعاملية.

 بريوت / وكاالت
 

طالب العـــراق اأم�ـــض االأول اخلمي�ض على هام�ض 
املنتدى االقت�ســـادي العربي املنعقد يف العا�سمة 
اللبنانية بريوت ب�ســـراكة اقت�ســـادية مع حميطه 
االقليمـــي �ســـريطة اال تكـــون على ح�ســـاب املنتج 

الوطني الذي يفتقر اىل املناف�سة.
ويعـــاين العـــراق من نق�ـــض كبـــري يف اخلدمات، 
وبخا�ســـة ما يتعلـــق بالطاقـــة الكهربائية وتعبيد 
الطرقـــات ونق�ـــض يف امل�ســـاكن، وهـــي م�ســـاريع 
يقـــول عنها املحللـــون اإذا ما نفذت فاإنها �ست�ســـغل 
االآالف مـــن العاطلـــني عـــن العمـــل يف بلـــد عانـــى 

�سنوات من احلروب واحل�سار.
وقـــال الناطق با�ســـم احلكومـــة علي الدبـــاغ : اإن 

بـــالده تتطلـــع اىل م�ســـتقبل مبنـــي علـــى ا�ســـا�ض 
القـــدرات الذاتيـــة ولي�ض االعتماد علـــى الرثوات 

الطبيعية فقط وبخا�سة النفط.
وكان الدبـــاغ يتحدث خالل حما�ســـرة جمعته مع 
وزيـــرة املال اللبنانيـــة ريا احل�ســـن  ووزير املال 
القطري يو�ســـف كمال خالل املنتدى االقت�ســـادي 
ام�ـــض  الثـــاين  يومـــه  ي�ســـتكمل  الـــذي  العربـــي 

اجلمعة.
وا�ساف الدباغ : نعتقد ان الفر�ض الواعدة تعطي 
منوذجـــا  للتعـــاون االقليمـــي والعربي امل�ســـرتك 
والتكامـــل االقت�ســـادي لدول املنطقـــة وباالخ�ض 
لال�سقاء العرب الذين  نويل لهم االهتمام اخلا�ض 

كجزء من االنتماء لهذه االمة".
وقال الدباغ م�ستعر�ســـا فوائد التعاون االقليمي 

مـــع العراق، اإن اإ�ســـرتاتيجية ال�ســـراكة تكمن يف 
�سراكات مع القطاع اخلا�ض.

وتابـــع : ال بد من الدفع باجتاه التعاون االقليمي 
بـــني قطاعات دولنا والقطـــاع اخلا�ض يف بلداننا 
لياأخذ فر�ســـته، ويثبت بان االقت�ســـاد وامل�سالح 
وال�سراكات التجارية ممكن ان حتقق تقاربا اأكرث 

وترتجم  النوايا الطيبة".
يف  العربيـــة  الثـــورات  ان  اىل  الدبـــاغ  وا�ســـار 
املنطقـــة ابعدت التغيري عرب القوة كالذي ح�ســـل 
يف العراق، وقـــال ان التغيري يف املنطقة العربية 

احلاكمة". القوى  هيكلة  ترتيب  "اعاد 
وا�ســـار اىل وجـــود فر�ســـة كبرية لتعـــاون عربي 
م�ســـرتك ي�ســـع م�ســـالح ال�ســـعوب قبـــل االنظمة 

وحتالفاتها او جتاذباتها".

م�وؤت�م�ر : ال�ع���راق ي�ط�ال��ب ب��س�راك�ة اق�ت��س�ادي�ة 
م��ع م�ح��ي�ط�ه االق�ل�ي��م��ي

 بغداد 27 اأيار/مايو)اآكانيوز(

اأكد م�ست�سار البنك املركزي العراقي اأم�ض اجلمعة، 
اأن القرو�ـــض احلكوميـــة املمنوحـــة للعاملـــني يف 
القطاع العام يفرت�ض اأن ت�ســـتغل الأغرا�ض التنمية 

االقت�سادية ولي�ست الأغرا�ض ا�ستهالكية.
وقال مظهر حممد �ســـالح لوكالة كرد�ســـتان لالأنباء 
)اآكانيـــوز( اإن "القرو�ض احلكوميـــة التي متنحها 
وزارة املاليـــة ملوظفـــي عـــدد مـــن وزارات الدولـــة 
يفرت�ض اأن ت�ســـتغل الأغرا�ض التنمية االقت�ســـادية 
لتقومي االقت�ســـاد العراقي واالرتقـــاء به لالندماج 

بال�سوق العاملي، ولي�ست مل�ساريع ا�ستهالكية".
واأ�ساف ان "منح القرو�ض من قبل احلكومة ت�سهم 
يف تخفي�ض الفجوة االقت�سادية وتعالج جزءا من 

ظاهرة الت�سخم التي ما تزال مرتفعة ن�سبيًا".
واأ�ســـار �ســـالح اإىل ان "الو�ســـع االقت�ســـادي يف 
العـــراق بحاجـــة اإىل تفعيـــل دور حقيقـــي مـــن قبل 
املوؤ�س�ســـات احلكوميـــة لتطويـــر وتنفيذ م�ســـاريع 
ال�ســـكن علـــى اعتبارها م�ســـاريع تنموية ولي�ســـت 

ا�ستهالكية".
واأكد اأهمية "عدم �ســــرف القرو�ض يف �سراء �سلع 
و�سيارات وب�سائع ا�ستهالكية، الن ذلك �سيزيد من 
اإغراق ال�سوق بالب�سائع من دون درا�سة وال يرفع 

القدرة التنموية القت�ساد البالد".
واأعلنت وزارة املالية العراقية �ســــابقا اأنها اأوعزت 
مل�ســــريف الرافديــــن والر�ســــيد ببــــدء منح ال�ســــلف 

للموظفني احلكوميني بهدف �سراء دور �سكنية.
التنميــــة  فــــاإن  العراقيــــة  احلكومــــة  وبح�ســــب 

االقت�ســــادية يف البالد تتجه نحو ارتفاع م�ســــتمر 
مــــن عام اإىل اآخر، االأمر الذي يــــدل على ان العراق 
يتبــــع �سيا�ســــية ماليــــة ونقديــــة نا�ســــجة، ح�ســــب 

قولها.
وت�سري اأرقامها اإىل اأن ن�سبة البطالة انخف�ست من 
52% اإىل 15% وم�ســــتوى خــــط الفقر من 54% اإىل 
23% والت�ســــخم انخف�ض م�ستواه العام  من %65 
اإىل 6%، وارتفــــع اإنتــــاج الطاقــــة الكهربائية من 3 

اآالف و500 ميغاواط اإىل 8 اآالف ميغاواط.
واأطلقت احلكومة يف متوز/يوليو املا�ســــي خطة 
التنميــــة الوطنيــــة لل�ســــنوات اخلم�ــــض املقبلة، من 
2010 اإىل 2014، والتــــي من املتوقع اأن تت�ســــمن 
ما يقرب من 2700 م�سروع يف خمتلف القطاعات، 

بقيمة ت�سل اإىل 186 مليار دوالر.

املرك�زي ال�ع��راقي يوؤك�د اأهمي�ة ا�ستغ�الل الق��رو�ض 
احلك�وم�ي�ة الأغ�را�ض الت�ن�م�ي�ة

 بغداد/ املدى االقت�صادي

 دعا برملاين وزارة النفط بال�سعي اإىل 
زيـــادة االإنتـــاج مع ما يتـــالءم ومكانة 
العـــراق العامليـــة، منتقـــدًا يف الوقـــت 

ذاته تغيري اأ�سماء حقول النفط.
وت�ســـدر معظـــم �ســـادرات النفط من 
حمافظة الب�سرة مركز �سناعة النفط 
بجنوب العراق، بينما يحتاج العراق 
اإىل تعزيز �ســـريع ملن�ســـاآت الت�ســـدير 
لال�ســـتفادة مـــن زيادة كبـــرية متوقعة 

يف الطاقة االإنتاجية.
وي�ســـعى امل�ســـوؤولون يف قطاع النفط 
الـــذي يعتمـــد العـــراق عليـــه بالدرجة 
االأ�ســـا�ض، اإىل بنـــاء خطـــوط اأنابيـــب 
جديـــدة لت�ســـدير النفـــط اإىل �ســـوريا 
وتركيا، اإ�سافة اإىل ما ال يقل عن اأربعة 

موانئ عائمة جديدة يف اجلنوب.
لوكالـــة  خليـــل  حممـــا  النائـــب  وقـــال 
كرد�ســـتان لالأنبـــاء )اآكانيـــوز( اإن "ما 
تقـــوم بـــه وزارة النفـــط مـــن الناحية 

مكانـــة  مب�ســـتوى  لي�ـــض  االإنتاجيـــة 
العـــراق الـــذي ي�ســـكل نحـــو 20% من 
النفـــط  يف  العامليـــة  الطاقـــة  جممـــل 
النفـــط  وزارة  وتقـــول  والغـــاز". 
العراقية اإنها ت�سعى لرفع انتاج النفط 
اخلـــام اإىل اأربعة ماليني برميل يوميا 
بعـــد االنتهـــاء مـــن م�ســـاريع تطويـــر 

الطاقة اخلزنية والت�سديرية.
وال يـــزال العـــراق ينفق نحو خم�ســـة 
مليـــارات دينـــار ال�ســـترياد 60% مـــن 
حاجتـــه للم�ســـتقات النفطية �ســـنويًا، 
العراقيـــة  امل�ســـايف  تقـــادم  ب�ســـبب 
املوجـــودة التي تعمل بن�ســـف طاقتها 

الت�سميمية.
ووقـــع العـــراق �سل�ســـلة اتفاقـــات مـــع 
�ســـركات نفـــط اأجنبيـــة لزيـــادة طاقته 
االإنتاجية اإىل 12 مليون برميل يوميا 

بحلول عام 2017.
ويف ما يتعلق بتغيري اأ�سماء احلقول، 
اأو�ســـح خليل اأن "تغيري اأ�سماء بع�ض 
زيـــادة  يف  ي�ســـاهم  ال  النفـــط  حقـــول 

االإنتاج اأو حت�سينه".
وكانت وزارة النفط  قد اأ�سدرت قرارا 
مت مبوجبه حتويل حقول منطقة نفط 
خانـــة يف حمافظـــة دياىل، من �ســـركة 
نفط ال�ســـمال اإىل �ســـركة نفط الو�سط 
ق�ســـم حقول دياىل، ومبوجـــب القرار 
تغري ا�ســـم حقـــول "نفـــط خانـــة" اإىل 

دياىل". "حقول 
واأو�ســـح خليل "مـــن االأوىل ان يكون 
تركيـــز الـــوزارة علـــى زيـــادة االإنتاج 
واال�ستفادة من الغاز املهدور امل�ساحب 
لعمليـــات االإنتاج"، مبينًا ان "اإمكانات 
الطاقـــة يف حمافظـــة دياىل يف جمايل 

النفط والغاز تعد هائلة جدا".
يذكـــر ان حقول نفط خانـــة يف منطقة 
النفـــط خانه يف ق�ســـاء خانقني، وتقع 
بالقرب من احلدود العراقية-االإيرانية 
)170 كـــم �ســـرق ديـــاىل(، وتعترب من 
اأقـــدم حقول النفـــط يف العـــراق، ومت 
اكت�ســـافها مـــن قبل �ســـركات بريطانية 

عام 1924.

النفطي االن��ت��اج  ب��زي��ادة  يطالب  ب��رمل��اين 

 بغداد / متابعة املدى االقت�صادي
 

ك�ســـفت جلنـــة االقت�ســـاد واال�ســـتثمار يف جمل�ـــض النـــواب 
العراقي عن و�ســـع اآلية �ســـيتم من خاللهـــا توزيع الوحدات 
ال�ســـكنية �سمن العقد املربم مع �ســـركة كورية جنوبية لبناء 
100 األـــف وحـــدة �ســـكنية يف بغـــداد، م�ســـرية اإىل اأن جلوء 
العـــراق اإىل ال�ســـركات االأجنبيـــة تعـــود اإىل خربتها يف هذا 
املجال اإ�سافة اإىل ان م�ساريع بناء الوحدات ال�سكنية متول 

بطريقة الدفع االآجل.
وقـــال ع�ســـو اللجنـــة �ســـلمان املو�ســـوي لوكالة كرد�ســـتان 
لالنباء)اآكانيوز(، اإن "احلكومة العراقية حددت اآلية يتم من 
خاللها توزيع الوحدات ال�سكنية �سمن العقد الكوري والتي 

�ســـيتم االنتهاء من اأجناز املرحلة االأوىل منها خالل االأعوام 
الثالثة املقبلة والتي تت�ســـمن منحهـــا ملوظفي الدولة، وغري 
املوظفني بكفالة موظف اأو م�سرف حكومي"، م�سريا اإىل اأن 

فقط". عراقي  دينار  األف  بـ500  حدد  الواحد  املرت  "�سعر 
واأو�ســـح اأن "ال�سقق ال�ســـكنية التي �ســـتتوىل �سركة هانوا 
الكورية بناءها �ســـتكون مب�ســـاحات 100مرت، و120مرتا، 

و140مرتا، على ان تق�سط اأ�سعارها على مدى 15 عاما".
واأ�ســـاف املو�سوي اأن "ال�ســـركة الكورية اجلنوبية التي مت 
اإبرام العقد معها الإن�ســـاء 100 األف وحدة �سكنية يف العراق 
�ست�ســـلم الوجبـــة االأوىل مـــن هـــذه الوحدات وهـــي 20 األف 
وحـــدة خالل ال�ســـنوات الثالثـــة املقبلة، على اأن يتم ت�ســـليم 

العراق 20 األف وحدة كل عام".

م�س�در ب�رمل�ان�ي: حت�دي�د اآل�ي�ة لت�وزي�ع 
الوحدات ال�سكنية وفقا للعقد الكوري
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