
مع اجنـازنـا اجللـســة الثــانيـة
لطاولة املـدى املستديرة، التي
اتـخـــــــــذت مـــن الـــبـــــطـــــــــاقـــــــــة
التمـوينيـة وخيـارات تواصـلها
عـنــــوانــــًا لهــــا، ارتــــأت الهـيـئــــة
االسـتشاريـة للقسم االقـتصادي ان تـؤشر
مــوضــوعــة اخــرى ضـمن شــواغل الـشــأن
االقـتــصـــــادي يف العــــراق، فـــــوقفـت عـنــــد
محــطــــة اثـيــــرت حـــــولهـــــا العــــديــــد مـن
املنــاقـشـــات وتنــادت اصـــوات شتــى تــدعــو
لـلنـظـــر يف اآلليــات القـــائمــة علــى ادائهــا
مما تطورت الى حد التشكيك يف اطراف
معـينــة قـــائمــة علــى ادارتهــا وااليغــال يف
اخملالفـات التي وصلت مـرحلة الفـضائح

والتداوالت غير املشروعة.
اختـارت الـلجنــة االستـشـاريـة مـوضـوعـة
فعـــــالــيـــــات الــبـــــورصـــــة ومـــــا يجـــــري مــن
تــــداوالت يف ســــوق األوراق املــــالـيــــة حـني
اصــرت جهــات معـنيـــة اكتــوت بـــالتــدهــور
اخلـطـر الـذي عــاشته الـســوق يف االشهـر
األخيـرة خصـوصـاً، بعـدمـا دفعت ظـروف
قاهـرة معـززة بالمـباالة األجـهزة الـقائـمة
ورمبا تـشجيعهـا الواضح الـى تدن مـبالغ
فـيه، يف أسعــار االسـهم لــشتــى قـطــاعــات
الـشركـات املسـاهمـة. وبقدر حـرصنـا على
سوق األوراق كواجهة اقتصادية ينبغي ان
تظل مـرآة لفعـاليـة اقتـصادنـا، ان لم نقل
رافــــدًا ضــــروريــــًا لـه، وانحـيــــازنــــا املـــســبق
السـتعـــادة دوره بـــآلـيـــة نــشــطـــة ونــــزيهـــة
وامينة، وزعـمنا بضـرورة اعتماد املـنهجية
املوضـوعيـة  التي يفتـرض ان تعطـى لكل

االطــــــراف،
مبــــا فــيهــــا
الـــــطـــــــــــرف
املــــــســـــــــؤول
مــبــــــاشــــــــرة
عــــــــــــــــــــــــــــــــــن
عــمـلــيـــــــــات
الــتـــــدهــــــور
والـتــــــراجع
والـنكــوص،
نــحـــــــــــــــــاول
الـــــــــــســعــــــي
لــفـــــــــــــــســـح
اجملـــــــــــــــــــــال
كـاماًل امـام
االطـــــــــراف
اخملــتـلفــــــــة
وبحـــضــــــور
فــــــــــــــــــــــاعـــل
لـلـجـهــــــــــات
الـــرقـــابـيــــــة
اخملــتـلفــــــــة
لــــــــــــكـــــــــــــــــــي
تــــــــــتـــالقــــح
االفـــكــــــــــــــــار
وتــــــــــؤشـــــــــــر
األســـبـــــــــاب
احلـقيـقيــة

الكــامنـة وراء ذلـك االضطـراب  املفـزع يف
شتــى قنــوات اداء البـورصـة العــراقيــة، ثم
العـمل علـى تــأشيــر البــدائل املـوضــوعيـة
والــكفــيلـــــة بــضــمـــــان انـــســيـــــابــيـــــة االداء

وسالمة التداول .
لقــد سعـينــا بـكل ثقــة ألن يكــون حـضــور
الــطـــاولــــة املقــبلـــة، ونــظـــرًا حلـــســـاسـيـــة
االشكـالية القائمـة، كفيالً بتحقيق توازن
يلـبـي مـتــطلـبــات الــرصــانــة واحلـصــافــة
واملـوضــوعيـة، مـنتـظـريـن ان تكــون تلـبيـة
دعـــواتـنـــا للـمــشـــاركـــة يف هــــذه الفعـــالـيـــة
تعبيـرًا عن احلـرص علـى تعـزيـز اولـويـات
دفع ســـوق األوراق املـــالـيـــة وقـنـــوات عــمله
اخملـــتـلـفــــــــة مبــــــــا يـخــــــــدم مــــصــــــــالـح كـل
االطــراف، والبـــد ان يكـــون يف مقــدمـتهــا
تــوفـيــر وســـائل رفــد اقـتـصــادنــا الــوطـنـي
بـاعتبـار تنـشيط تـداوالت االسهم مـؤشرًا
لتعـايف ثروتنا الوطنية وتطـوير فعالياتنا

االنتاجية.
ان جل مــــــا نــتـــطـلع الـــيه يف طــــــاولــتــنــــــا
اخلـاصـة بفعـاليـات سـوق األوراق املـاليـة،
وشـتــى املــوضــوعــات الـتـي تهـتـم بحــركــة
اقــتـــصـــــادنـــــا وتـفعــيل آلــيــــــاته، ان تـكـــــون
للـمنـاقـشــات والتجـاذبـات املـوضــوعيـة يف
كل مفــردات االشكــاليـات القــائمــة داعمـًا
ومـــــؤكـــــدًا لــضـــــرورات حــضــــــور املهــتــمــني
بـــــالــــشـــــأن االقــتـــصـــــادي، مــن بـــــاحــثــني
واكـادمييـني ومشـاركني بـشتـى املشـروعـات
ذات الـصلــة، يف حتــديــد مــســـارات القــرار
مبــا يـلبـي متـطـلبــات نهـــوضنــا واجنــازنــا
بـرامج الـنمــاء والنهـوض واعــادة االعمـار
وفقـاً ملا تقتضيـة مسيرة العـلم ومعطيات

التقدم احلضاري والتكنولوجي.
فلتكن هذه الـطاولة مرآة عـاكسة حلرص
السـاعني الـى ارسـاء سـوق لالوراق املـاليـة
قـادر علــى التعــاطي مع ضـرورات رفـد كل
قـنــوات وفعــالـيــات املـسـيــرة االقـتـصــاديــة
متجاوزاً كل سياقـات اخلمول والتقليدية
واجلمود ومؤكداً آليات السالمة واالمان.
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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
الدينار االردني                2050                     2060 
الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

حسام الساموك

 منتظرين ان
تكون تلبية

دعواتنا
للمشاركة يف
هذه الفعالية

تعبيراً عن
احلرص على

تعزيز اولويات
دفع سوق

األوراق
املالية

وقنوات عمله
اخملتلفة مبا

يخدم مصالح
كل االطراف،

يف الهم االقتصادي

ـالـــدولــــة

 االردن            1470                       2059
الكويت            1474                      4995
ابو ظبي           1468                       395

الدينار العراقي يف البورصة
العاملية

سعر الصرف
بالدينار

مقابل عملة
بلد البورصة 

سعر الصرف
بالدينار 
مقابل

الدوالر   

طاولة املدى تتصدى
إلشكالية تدهور أسعار

األسهم يف سوق األوراق  بغداد/محمد شريف ابو ميسم
لــم يــتــبـق مــن الـقــــطـــــــاعـــــــات
االنـتـــاجـيـــة يف هـــذا الـبلـــد اال
بـعض مـن الهيــاكل االنتــاجيـة
الصغـيرة يف قطـاعي الصنـاعة
أو الــزراعــة، ويــأتـي يف مقــدمــة
تلك الهيـاكل مجموعـة حقول
الـــــدواجــن اخلـــــاصـــــة بــبعـــض
مــربـي دجــاج وبـيـض املــائــدة..
بـــيــــــــد ان هــــــــذه اجملـــمــــــــوعــــــــة
االنــتـــــاجــيـــــة الــتـــي ال يغـــطــي
انــتـــــاجهـــــا أكــثـــــر مــن 30% مــن
اسـتهالك الـســوق احملـليــة قــد
أطيح بها متاماً بعد التصعيد
االعــالمــــــي حــــــــــــــول مــــــــــــــرض
انفلــونــزا الــطيــور.. فتـصــاعــد
االنـبــاء عـن حـصــول اصــابــات
بهــــــذا املــــــرض يف كــــــردســتــــــان
العراق ومحافظة ميسان وعن
وصـول فـريـق صحي دولـي من
منـظمـة الـصحـة العــامليـة الـى
العـــــــراق، مع تـكــثـــيف حـــملــــــة
التــوعيـة الـصحيـة املـصحـوبـة
بــــــــدعــــــــوات وزارتـــي الــــصـحــــــــة
والــــداخلـيــــة للـمـــواطـنـني مـن
اجل الــتـخلـــص مــن الـــطــيـــــور
والــدواجـن املـنــزلـيــة، ادى الــى
كــســـاد غـيـــر مــسـبـــوق يف ســـوق
منـتجــات الـــدواجن، وقــد بــات
جلياً ان اسـواق هذه املنتوجات
قد شلـت حركـتها بـشكل كبـير،
واظـهـــــــرت انـخـفـــــــاضـــــــاً غــيـــــــر
مــسبــوق يف الـطلـب، بعــد املـنع
الــــــذي فــــــرضـــته الـــــسلـــطــــــات
املعـنـيـــــة علــــى اسـتـيــــراد هــــذه
املـــــنـــــتـجــــــــــــات مـــــن مـخـــــتـلـف
املـنـــاشــيء العـــاملـيـــة، وامـتـنـــاع
التجـار الـرئيـسيني يف )اسـواق
جـمــيلــــة( عـن شــــراء الـبـيــض
والــــــــــدجــــــــــاج مــــن املــــنــــتـجــــني
احمللـيني املنـتشـرين يف نـواحي
واطـــراق مـــديـنـــة بغـــداد جـــراء
انخفــاض الـطلـب وانخفــاض
سـعـــــــر املـعـــــــروض الـــــــى ادنـــــــى
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منتجـات االلبـان، التـي شهدت
انــتعــــاشــــاً كـبـيــــراً، حـيـث ازداد
الـــــطـلــــب عـلــــيـهــــــــــا وارتـفـعــــت
أسعـارها مبعـدل 20% للمنـتوج
احملـلــــي، بــــيــــــــــد ان املــــنــــتــــــــــوج
االجـنبـي بقـي محــافـظــاً علــى

سعره.
زيادات اخرى يف

االسعار
يف املـقـــــــــابـل شـهـــــــــدت أسـعـــــــــار
الـلـحـــــــــــوم احلــــمـــــــــــر وحلـــــــــــوم
االسـمـــاك ارتفـــاعــــاً ملحـــوظـــاً
بــسـبـب ازديــاد الـطلـب علـيهــا،
فقـــد وصل سعـــر الكـيلــو غــرام
الواحـد من حلـوم األغنـام الى
10آالف دينـار يف اسـواق بغـداد
وارتفـع سعــــــر الـكـــيلــــــو غــــــرام
الواحـد من االسمـاك النهـرية
الــــــى ثــمــــــانــيــــــة آالف ديــنــــــار،
وانسـحب االمر علـى االسماك
الــبحــــريــــة املـــسـتــــوردة، حـيـث
سـجلت ارتفـاعـاً بنـسبـة %20 ..
ومن املعلـوم ان ارتفـاع االسعـار
يف جــــانــب معـني مـن جــــوانـب
احلـيــاة االقـتـصــاديــة يف ســوق
مــــــــــا، يـلـقـــي بـــــضـاللـه عـلــــــــــى
اجلــــــــــــوانـــــب االخــــــــــــرى، فـهـل
ســنــتـــــــوقع ازديـــــــاداً يف أسعــــــار
املـنـتجـــات الغـــذائـيـــة االخـــرى
مـــثـل مـــنـــتـجــــــــات الـفــــــــاكـهــــــــة
واخلضر الطـازجة أو املنتجات
املعـلبـــة والتـي سيــزداد الـطـلب
عليهـا حتمـاً اذا ما انهـار سوق
حلــــــــوم الــــــــدواجـــن والـــبـــيــــض
متــــــــــــامــــــــــــاً؟ وال نـعــــــــــــرف هـل
سـينـسـحب االمــر علــى الــسلع
واخلـدمـات االخـرى ؟ يف سـوق
غـيــــر مـنــضـبــطــــة وال حتـتـكـم
لقـوانني تنظيم عـمليات البيع
والــــــشــــــــراء وحتــــــــافــــظ عـلــــــــى

االسعار.
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الـهـالكـــــــات يف بـعــــض حـقـــــــول
الــــدواجـن.. اجــــابـنــــا الـــسـيــــد
حيــدر قــائـالً: لم يـصـلنــا احــد
مـن هـــــذه اجلهــــات ومــــا اشــيع
عـــن هـــــــــذه الـهـالكـــــــــات غـــيـــــــــر
صــحــــــيــح، الن مــــــثــل هــــــــــــــــذه
الهالكـات حتـصل يف كـثيــر من
املــــــــواســـم خــــــــاصــــــــة امــــــــراض
الـــنـــيــــــــوكــــــــاسـل، والــكـــمـــبــــــــورا
والـ CRDوهــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــاالت
طبيعـية المـراض معروفـة من
خالل اعــــراضهــــا، ولـيـــس لهــــا
صلة مبرض انفلونزا الطيور.

اعادة الثقة
الــــســـــؤال الـــــذي يــتــبـــــادر الـــــى
الـــذهن االن هــو هـل سيـتمـكن
هـؤالء املـربــون من العـودة الـى
ســـــابـق عهـــــدهــم يف ممـــــارســـــة
عــمـلهــم االنــتــــــاجـــي؟ يف بلــــــد

اختفت فيه مظاهر االنتاج .
الـسيـد امجـد نـاصـر.. صـاحب
مـتجـــر لـبـيع املـــواد الغـــذائـيـــة
قــــــال.. ال اتـــــــوقع ذلــك، فقــــــد
انكـسـرت اواصــر الثقـة مــا بني
املـــسـتـهلـك وهــــذه املـنــتجــــات،
فـحـــتـــــــى لـــــــو مت اعـالن خـلـــــــو
العـــراق مـن هـــذا املـــرض، فـــان
املــستهلـك لن يعـود الـى سـابق
عهـده يف اسـتهالكهـا وسـيبقـى
متــردداً، واعـتقـــد اننــا سـنلـغي
عـــملــنــــــا بهــــــذه املــنـــتجــــــات يف
القـريب العـاجل اذا ان كل يـوم
ميــــر ، يـنـخفــض فــيه الـــطلـب
أكثــر رغـم االنخفــاض الكـبيــر
يف االسعـار، فـمنـذ عـشـرة ايـام
لــم امتـكــن مــن بـــيع كــــــارتــــــون
واحــــــد مــن حلــــــوم الــــــدواجــن،
علمـاً انـني كـنت ابـيع أكثـر من
)كـارتــونني( يــوميـاً، امـا معـدل
بيـع البيـض فيكـاد يقتـرب من
الــــصفـــــر.. لـكــنــنــي اســتـــطـــيع
الـــتـعــــــــويــــض مـــن خـالل بـــيـع
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الــتــي لـــــــدي للــبــيـع ألقل مــن
حجــم خــــســــــارتـــي إال ان تلـك
اجملــــــزرة امــتـــنعــت عــن شــــــراء
بــضــــاعـتـي بــــابخـــس االثـمــــان
وهكــذا حــال اجملــازر االخــرى،
الـتـي بــدأ عـملهــا بـــاالنحــســار
هي االخــرى ايضـاً، ألعـود الـى
نـفـــــــس احلـلـقـــــــــة املـفـــــــــرغـــــــــة،
الــداوجن الـتي لـدي تـسـتهلك
مـــا قـيـمـتـه 800الف ديـنــــار كل
يـــومـني ونــصف، فـــان امـتـنعـت
عـــن تـقــــــــدمي االعـالف لـهــــــــذه
احلـيــوانــات املــسكـيـنــة، فـــانهــا
سـتــصـــاب بـــاالمــــراض وتهـلك
النهــا سـتكــون فــريــســـة سهلــة
لـالمـــــــــراض ممـــــــــا ســـيـــثـــيـــــــــر
االعـتقــاد ان هــذه الــطيــور قــد
اصـيـبـت بــــانفلـــونـــزا الـطـيـــور،
وهـــــــــذا مـــــــــا حـــــصـل لـــبـعـــــض
املنـتجـني.. وعنــدمــا تـســـاءلنــا
عـــن اجلـهــــــــات الــــصـحـــيــــــــة أو
البـيطـريـة الـتي قــامت بـزيـارة
حقول الطارمية ملعرفة أسباب

حقـــول العـــراق بـــأكــملهـــا فـــان
الــرقم سيـتضـاعف، ولـكننـا لم
نسمع عن شخص ما يعمل يف
حقــــول الــــدواجـن قــــد اصـيـب
بــــاملــــرض وهــم الفـئــــة األكـثــــر
عرضـة لالصابـة.. فلمـاذا هذه
الــــــضـجـــــــــــة ؟ ثــــم ان هـــــــــــؤالء
العــــــــاملــني مـــــســـــــؤولـــــــون عــن
عوائل، فهل نضيفهم الى عدد
العـاطلـني عن الـعمل؟.. وقـول
الـــــســيـــــــد حــيـــــــدر قـــــــائـالً.. ان
الـضجـة قـد اضــرت بنـا كـثيـراً،
فـــــــــالـــــــــى وقـــت قـــــــــريـــب ورغـــم
انخفــاض االسعــار كنــا نـســوق
بـضـــاعـتـنـــا يـــومـيـــاً الـــى ســـوق
جـــمـــيـلـــــــــة الـــتـجـــــــــاري، اال ان
الـتـــصعـيــــد يف هــــذه الـــضجــــة
جعل الـبـضــاعــة تـتــراكـم لــدى
الـــتجــــــار وبــــــالــتــــــالــي امــتـــنع
اجلــمــيع عــن تـــــسلــم املـــــزيـــــد،
االمــر الــذي دفعـنـي شخـصـيــاً
للـــــذهـــــاب الـــــى احـــــد اجملـــــازر
عـــارضـــاً الـــدواجـن الـبـيـــاضـــة

الـــدبـيــســي وسعـيـــد اجلـــاسـم،
وفــراس املعـظمــاوي واملغـازي..
بـنفس الـوقت فـان واقع احلال
يــشـيــر الــى عــدم حـصــول ايــة
اصـابـة يف أي حـقل من حقـول
الـــدواجـن يف بغــــداد علــــى اقل
تقديـر ويف العراق عـمومـاً وانا
مـــــــــســــــــــــؤول عــــن كـالمــــي، الن
حـــصـــــول ايـــــة اصـــــابــــــة يعــنــي
تفشي املرض بشكل سريع بني
الـــطــيـــــور، وإذا كـــــان احـــــد مـــــا
مـعــــــــرضــــــــاً لـالصــــــــابــــــــة فــــــــان
العــــاملـني يف هـــذا اجملـــال هـم
أول املعـــرضـني لالصـــابـــة، وإذا
احــصـيـنــــا عـــــدد العـــــاملـني يف
قـضــاء الـطــارمـيـــة فقـط، فــان
عـــــــــددهـــم يـــــصـل الـــــــــى الـفـــي
شخـص، وإذا اجملنـا العـدد يف
مــــنــــــــــاطـق بـغــــــــــداد االخــــــــــرى
واشهـرهـا يف املـدائـن والتــاجي
وسلــمــــــان بــــــاك، فــــــان الــــــرقــم
يـتجـــاوز العــشــرة آالف عـــامل،
امــا اذا احـصـينــا العــامـلني يف

مـستـويـاته منـذ سنــوات، حيث
انـخـفــــض سـعــــــــر )كــــــــارتــــــــون(
البـيض مـن 36 الف دينـار الـى
10 آالف ديـنــــار وسعــــر الكـيلـــو
غــــرام الــــواحــــد مـن الــــدجــــاج
العـــــراقــي اجلــيـــــد مــن ثالثـــــة
آالف الــــى الفـي ديـنــــار.. هــــذه
االسـعـــــــــار وبـفـعـل انـخـفـــــــــاض
الـطلب علـى املعـروض ستكـون
عــــــرضـــــــة لالنـخفــــــاض أكــثــــــر
فـــاكـثـــر، ممـــا سـيـتـــرتــب علــيه
خــــســـــائـــــر كــبــيــــــرة الصحـــــاب
احلـقول، االمر الـذي سيفضي
وبـالنهـاية الـى ان يجد املـربون
أنفسهم امـام خياريـن، فاما ان
يـتخلـصــوا مـن دواجـنهـم بــأي
شكل كان، حيـث ان سعر الطن
الــــــواحــــــد مـــن االعالف الــتــي
يسـتهلكهــا حقل يحتـوي علـى
اربعـــــة آالف طــيـــــر يف يـــــومــني
ونصف هو 400 الف دينار، وان
يستمـروا برعايـتها دون مقابل

.
يف حيرة من امرنا

يقــــول الـــسـيــــد حـيــــدر احـمــــد
حــمــــــزة، وهــــــو صــــــاحــب حـقل
يــتكـــون مـن قـــاعـتـني لـــدجـــاج
بـــيـــــض املــــــــائــــــــدة يف قـــــضــــــــاء
الطارمية.. نحن اآلن يف حيرة
مــن امـــــــرنـــــــا فــتـجـــــــار الـعـلـف
يطـالبـوننـا بـاملبـالغ املـستحقـة
علـيـنـــا والعـمـــال يـطـــالـبـــونـنـــا
بــــــــــرواتــــبـهــــم ونـحــــن وبـحــكــــم
امكـــانـــاتـنـــا املـتــــواضعـــة غـيـــر
قادرين على ذلك، وهذا احلال
ينـسحب علـى جـميع أصحـاب
احلقــول القــريبــة منـا، والـذي
يــصل عـــددهـــا الـــى 200 حقل،
فـــاجلـمـيع بـــدأ يــشعـــر بحجـم
الكارثـة التي وقعـنا فيهـا حتى
أصحــــاب االمكـــانــــات الكـبـيـــرة
مثل شـركـة الطـارميـة، وشـركـة

جولة ميدانية يف اسواق بغداد

أنفلونزا الطيورتطلق رصاصة الرمحة عىل آخر القطاعات االنتاجية الزراعية

تتـابع مـوجــات الغالء شمل
مفـــاصل احلـيـــاة املعـيــشـيــة
للمـواطـنني كـافـة، فـارتفـاع
أسعــار احملــروقــات واللحــوم
انـعكــس سلـبـــاً علـــى أسعـــار
اخلضـراوات والفـاكهـة، ممـا
دفع أسعـارها نـحو االرتـفاع
على نحـو بات يـثقل كواهل
املــــــــواطـــنـــني خــــصــــــــوصــــــــاً،
الـــــشـــــــريـحـــــــة الـكــبـــــــرى يف
اجملـتمع )شريحـة الفقراء(
ـــــــــــــاب ذلـــك وتــعـــــــــــــزى أســـــب
االرتـفــــــــاع الــــــــى عــــــــدد مـــن

العوامل.
يقــول املــزارع حـمـــد علــوان

زامل:
ارتـفــــــــــاع أسـعــــــــــار الـــبــــــــــذور
والــــتـقــــــــــــاوى واملــــبــــيــــــــــــدات
الــزراعيــة واالسمـدة بــشكل
كبيـر، ادى الى ارتفاع أسعار
اخلضراوات والفاكهة جراء
ارتـفـــــــــاع كـلـف انـــتـــــــــاجـهـــــــــا
واجلــــــــانـــب اآلخــــــــر الــــــــذي
يــــضـــيـف ارتـفــــــــاعــــــــاً آخــــــــر
لـالسـعـــــــــار هـــــــــو تـقـــــــــاضـــي
أصحــــاب املـكــــاتـب يف ســــوق

ـ ـ

وتعــــــد عـــملــيــــــة اســتــيــــــراد
اخلضراوات والفاكهة ضارة
بــــاالنـتـــــاج احمللـي، كـــــونهــــا
منـافسـاً قـويـاً، قـد يـؤدي يف
حــال اسـتـمــراره وتـصــاعــده
الـــــــى اضـــمـحـالل االنـــتـــــــاج
احمللـي، وهــــو يــــؤشــــر خلـلل
كبيـر يف االنتاج املـذكور ينم
عن تـــراجعه جــراء تـضــاءل
كميـات املساحات اخملصصة
مــن االراضــي اخملـــصـــصـــــــة
لـــزراعــتهـمـــا.جــــراء ارتفـــاع
ملـوحة التـربة وسـوء توزيع
املـياه وهجـرة الفالحني من

الريف الى املدن.
فـــالعـــراق بلـــد يفـتـــرض ان
يكــــون يف طلــيعـــة الــبلـــدان
املــــنــــتـجـــــــــــة لـلـحـــــــــــاصـالت
الـــــــــزراعـــيـــــــــة، بـــــضـــمـــنـهـــــــــا
اخلـــضـــــــراوات والفـــــــاكهــــــة،
وهـذا مـا كــان علـيه قـبل 30
عـامــاً من يــومنـا هـذا، كـون
مـقومـات االنتـاج األساسـية
ـــــــــــــوفـــــــــــــرة يف اراضـــــيـه، مـــــت
كخــصـــوبـــة الـتـــربـــة ووفـــرة

املياه.

ـ ـ

اجلـملــــة )العالوي( مـبـــالغ
اليـــــســـتهـــــــان بهــــــا نـــظــيــــــر

تسويقهم لها.
كـــــــذلـك يــــضـــــــاف ألسـعـــــــار
اخلــــضـــــــراوات والـفـــــــاكـهـــــــة
هـــامـــش ربح عـــال يــتجـــاوز
احـيــــانــــاً الـ100 % مــن اصل
أسعـارهـا من قـبل البقـالني

)باعة املفرد(.
وأضـــــــــاف ارتـفـــــــــاع أسـعـــــــــار
احملــروقـــات ثقالً اخــر علــى
األسعار الـنهائـية لهـا جراء
ارتفــاع اجــور نـقلهــا بــشـكل
كـبيــر لــذا يـتحـمل املـــواطن
تـــبعــــــات انــتــــــاج وتـــــســـــــويق
اخلضـراوات والفـاكهـة علـى
شكـل أسعـــار عـــالـيـــة تـثـقل

كاهله.
امـــــــا أسعــــــار اخلـــضــــــراوات
والفـــــاكهــــة املـــسـتــــوردة مـن
ــــــــــــدول اجملــــــــــــاورة، فـهـــــي ال
تخــضع لـتـقلـبــــات العـــرض
والـطلب، كبـاقي السـلع الى
جـــــانــب عــــــامل املـــضـــــاربـــــة
بـــــــــــاسـعـــــــــــارهـــــــــــا مــــن قــــبـل

املستوردين.

ـ ـ

ارتفاع أسعار اخلرضاوات والفاكهة 
يفت يف عضد املستهلك

بغداد/كاظم موسى

نايروبي/اف ب
دعــــا مــــديــــر بــــرنــــامـج الغــــذاء
العــــاملـي الــــدول املـــــانحــــة إلــــى
مــســـاعـــدة حـــوالـي 3.5 ماليـني

كيني مهددين باجملاعة.
وقـــــــال جــيــمـــــس مـــــــوريـــــس إن
عـــواقب عــدم تقــدمي مـــا يكـفي

من األموال كارثية جدا. 
مضيفا أنه إن كان ينبغي إنقاذ
أرواح فـعلـــــى العــــالــم أن يقــــدم

الغذاء.
يف الـــوقــت ذاته أعلـن املـتحـــدث
بـــاسم بــرنـــامج الغــذاء العـــاملي
بـــيـــتـــــــر ســـمـــيـــــــردون، أن لـــــــدى
الـوكـالـة الـدوليـة مـا يكفـي من

احلـبــوب حـتــى نـيــســـان املقـبل،
لـكــنهــــا سـتـفقـتــــر إلــــى الــــزيـت
وأنــــواع حـبــــوب أخــــرى بـحلــــول
نهـايـة الـشهـر. ورأى أن بـرنـامج
الغــــــذاء العـــــاملــي يــنقـــصه 197
مـلــــيـــــــــــون دوالر لــــبـــــــــــرنـــــــــــامـج
املــســاعـــدات الغــذائـيـــة لكـيـنـيــا
الـتـي يـبـلغ تعــــداد سكـــانهـــا 32
مليـون نـسمـة.  وكـانت منـظمـة
دوليـة حـذرت يف كـانــون الثــاني
ــــــــــــــــــاضـــــــي مـــــــن أن مــاليـــــــني امل
األشخـاص أضحـوا علـى عـتبـة
اجملــــاعــــة بــــالقــــرن األفــــريقـي.
وطـــالـبـت مبــســـاعـــدة غـــذائـيـــة

وزراعية عاجلة.
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املجاعة هتدد 3.5 ماليني كيني

طهران/ الوكاالت
طـــرحت شــركــة الـنفـط الــوطـنيــة اإليـــرانيــة
منـاقصـات لتطـوير أربعـة حقول لـلغاز تـابعة

حلقل جنوب فارس الضخم.
وتشمـل هذه املناقصـات املراحل 19 إلى 22 يف
احلـقل، وهـي األولـــى مـن نــــوعهـــا قـي قــطـــاع
الغـاز منـذ وصـول الـرئـيس احملـافـظ محمـود

أحمدي جناد إلى احلكم يف آب املاضي.

للتصدير.
وســيــتــم تـــــوقــيع الـعقــــــود وفق نـــظـــــام يــتــيح
للشـركـات األجـنبيـة اسـتثمـار حقـول نفط أو
غـاز وتـسـديــد املتــوجب لهـا بـاحلـصــول علـى

جزء من اإلنتاج.
ونص الـدستـور اإليـراني الـذي أقـر عـام 1979
علـــى تـــأمـيـم قـطـــاعـي الـنفــط والغـــاز ومـنع

بيعهما كليا أو جزئيا إلى شركات أجنبية. 

وتـوقعـت وزارة النـفط أن تـنتج املـراحل األربع
100 مـليـــون متــر مكـعب مـن الغــاز الـطـبيـعي
لالسـتـهالك يف الــســـوق الــــداخلـيـــة بـــإيـــران.
يضـاف إلى ذلك إنتـاج ما ال يقل عـن مليوني
طـن سـنـــويـــا مـن اإليـثـــان الـالزم للــصـنـــاعـــة
الـبتــروكيـميـاويـة يف إيــران. و2.1 مليــون طن
سـنــــويــــا مـن غــــاز الــنفــط املـــســــال و160 ألف
بــــرمــيل يــــومـيــــا مـن مـكــثفــــات الغــــاز املعــــدة

إيران تطرح مناقصات لتطوير حقول للغاز

نيودلهي/ وكاالت 
وصل رئيـس الــوزراء األستــرالي
جـون هوارد إلى الهند يوم امس
يف مـستهل زيـارة تستغـرق أربعة
أيـام تهدف إلـى تعزيـز العالقات

التجارية بني البلدين.
وسـيجــرى هــوارد الــذي يـــرافقه
وفـــد يــضـم عـــشـــريـن مـن كـبـــار
رجــــــال األعــمــــــال مــن بــيــنـهــم
ــــــشــــــــركــــــــات رؤســــــــاء بـعـــــض ال
ــــــة محـــــادثــــــات مع األســتـــــرالــي
القيـادات التـجاريـة والسـياسـية

ـ ـ
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الشـركـاء التجــاريني ألستـراليـا
ـــــــــادل حــــيــــث بـلـغ حـجــــم الــــتــــب
الـتجــاري بـني الـبلــديـن عــشــرة
ـــــارات دوالر يف عـــــام .2005 ملــي
كـما تعد الهنـد واحدة من أسرع
أســـواق الـصـــادرات األسـتـــرالـيـــة

منوا.
وقــــال هـــــوارد إنه مـن املـنـتــظــــر
تــــوقــيع عــــدد مــن االتفــــاقـيــــات
ــــــــارة يف مـجــــــــاالت ــــــــزي خـالل ال
مخـتـلفـــة مـن بـيــنهـــا الــتجـــارة

والعلوم وخدمات الطيران.  
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مــن املــتــــــوقع أن
ــــــــد ــــــــدأ الـهـــن تـــب
ــــــــــــا وأســــتــــــــــرالــــي
مفـاوضـات حـول
إطــــــــــــــــــار عــــــمــل
اقـــــتــــــــصـــــــــــــــــادي
وجتــــــــاري خـالل
ـــــــس زيــــــــــارة رئــــي
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

األسترالي.
ــــــد وحتــتـل الـهــن
حالـيا املرتبـة الثانيـة عشرة بني
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ـ يف الهند.
وذكـرت مـصــادر دبلـومــاسيــة أنه

هوارد يعزز رشاكة أسرتاليا التجارية مع اهلند


