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دراســة واقع زراعـــة النـخيـل وانتــاج الـتمــور وآفــاق تـطــويــرهــا يف العــراق
بغداد /سها الشيخلي
ضـمـن مـنه ــاج الـي ــوم الـ ــرابع السـب ــوع امل ــدى
الثقـايف السادس عقدت ندوة اقتصادية حول
واقع زراعـ ــة الــنخــيل وانـتـ ــاج الـتـمـ ــور وآفـ ــاق
الـتطـويـر يف العـراق ،اعـداد وتقـدمي الـدكتـور
فــرعــون امجــد حــسني املــديــر الع ــام للهـيئــة
العـامة لـلنخيل وبحـضور عـدد من البـاحثني
االقـت ـصـ ــاديـني واألكـ ــادميـيـني الـ ــذي اسـتـهل
حديثه بالقول:
يع ــد العــراق مـن اقــدم مــواطـن زراع ــة نخلــة
الـتـم ـ ــر يف العـ ــالـم ،وقـ ــد اول ـ ــى العـ ــراقـيـ ــون
القدمـاء اهتـمامـاً كثيـراً بزراعـة النخـيل وقد
انـت ـشــرت زراعـته قـبل اكـثــر مـن  4آالف سـنــة
ق ـبـل امل ـيـالد وه ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا ي ـ ـظـه ـ ـ ــر يف الـك ـتــب
واحلفريات.
واشار إلـى ان اهميـة النخيـل ال تقتصـر على
انـتاجها الـتمور فقط وامنـا ما تؤديـه بساتني
الـنخـيل مـن دور يف حت ـسـني الـبـيـئ ــة كـ ــونه ــا
ت ـشـكل الغـط ــاء حلـم ــاي ــة اشج ــار الف ــاكه ــة،
وحتـى وقت قـريب كـان العـراق يتـصدر املـوقع
االول يف جت ــارة الـتـمـ ــور الع ــاملـيـ ــة لع ــدد مـن
اصنـاف الـتمـور .وبـرغم هـذه الـدالالت اال ان
عمـلي ــة التـصـنيـع اصبـحت مــشلــولــة متــامــا
الستـثمـار هـذه الثـروة الـوطـنيـة بـشـكل امثل
ل ـتـ ـطـ ـ ــوي ـ ـ ــر مجـ ـ ــاالت االن ـتـ ـ ــاج وال ـتـ ـص ـن ــيع
والتـسويق كـذلك انسحـب هذا التـراجع على
اعـداد اشجـار الـنخيل وتـدهـور اسعــار التمـور
ومــا تع ــرضت لـه من اض ــرار نتـيجــة احلــروب
وشحـ ــة وارتف ــاع ن ـسـبـ ــة املل ــوح ــة خ ــاص ــة يف
بـسـاتـني املنـطقــة اجلنــوبيــة واعمــال تهــريب
االصن ــاف اجليــدة إلــى خــارج الـبلــد وهجــرة
اعداد كـبيرة من املنتجني لهذه املهنة وغيرها
وجعلـت الع ــراق يف م ـسـت ــوي ــات ادن ــى لل ــدول
املـصــدرة للـتمــور يف الــوقت احلــاضــر بعــد ان
كان املنتج االول يف العالم.
واقع الزراعة
تـنتـشـر زراعـة النـخيل يف العـراق علــى نطـاق
واسع يف املـنــطقـتـني ال ــوسـط ــى واجلـن ــوبـي ــة
وتــشيــر الـبيــانــات االحـصــائيــة إلــى ان زراعــة
النـخيـل اقتـصــاديــا تـنتـشــر يف  13محــافـظــة
وقـد بلغـت اعداد الـنخيل اكثـر من  16ملـيون
نخلــة تغـطي مـســاحــة قــدرهــا نـصف مـليــون
دومن تقـريبـاً .أي مـا يعـادل  125الف هكتـار..
انـتجـت  868الف طـن من الـتم ــور مبتــوسـط
 16.3كـغم /نخلـة حـسـب احصـائيـات اجلهـاز
املركزي لالحصاء عام 2002.
واوضح الــدكـتــور فــرعــون ان ع ــوامل الـبـيـئــة
الزراعيـة (االيدولوجية) والظروف الطبيعية
ال ـس ــائ ــدة ك ــاملـن ــاخ والـت ــرب ــة وســطح االرض
واالمطار ودرجة احلرارة والـرياح وغيرها من
العوامل تؤثر على زراعة ونشر زراعة النخيل
يف العــراق .وممــا جتــدر االشــارة الـيه ان هــذه
العــوامل الـطـبيـعيــة تكــاد تكــون مـتكــاملــة او
يـتـمـم بعــضهــا االخ ــر وال ميكـن ن ـشــر زراعــة
النخيل اال اذا توافرت كلها او بعضها ومنها:
املناخ
واكـد الـدكتـور فـرعـون مـا يـأتي :تـنمـو وتـثمـر
اشجـار النخيل يف املـناخ ذي احلرارة املـرتفعة
والــرطــوبــة واالمـطــار ..ويـبلغ معــدل درجــات
احلـرارة الصنـاف النخـيل املبكـرة للفتـرة من
شـبـ ــاط حـت ـ ــى نهـ ــايـ ــة تـ ـشـ ــريـن اول 21.01م
لــوصــولهــا إلــى مــرحلــة ال ــرطب ولـالصنــاف
متـوسـط النـضج 23.9م ولالصنـاف متـأخـرة
النضج 27.7م.
االمطار
تتـطلب عـمليـة انتـاج التمـور جـواً خـاليـاً من

اهلي حيث  %60هم من القطاع اخلاص.
الـتـمـ ــور يف عه ــد ال ـسـبعـيـنـي ــات ك ــانـت اشـبه
بـوزارة وكـان لهـا يف كل سفـارة امتـداد لتجـارة
ال ـت ـم ـ ـ ــور ولـكــن لـالسف ش ـ ـ ــارك ـنـ ـ ـ ــا نحــن يف
اضمحالل هـذه التجارة ..يف عـام  1960كانت
اسعـار الـتمـور عــاليـة بــالنــسبـة لـلمحــاصيل
الزراعية االخرى.
ويف ع ـ ـ ـ ــام  2003-1992ان الـ ـنـخـ ـيـل وزراعـ ـتـه
تأثرت يقابلها ارتفاع سعر التمور.

االم ـطـ ــار خالل فـت ــرة من ــو ونــضج الـثـم ــار..
ويـؤثــر املطـر يف عـمليـة الـتلقـيح كمـا تـسـبب
االمطار حـدوث عاهـات كظاهـرتي التـشطيب
واســوداد الــذنـب خالل مــراحل نـضج الـثمــار
وتؤدي إلى حدوث عفن وحتمض الثمار.
الرياح
تقـاوم النخلـة االعـاصيـر الشـديـد المتالكهـا
جـذعـاً قـويـاً مـثبتـاً يف االرض وتـسبب الـريـاح
ال ـشــدي ــدة بقع ـاً س ــوداً علــى الـثـمــار نـتـيجــة
ارتـط ــامهــا بــالــسعف ،وك ــذلك ت ـسـبـب تــدنـي
نوعية الثمار.
التربة وامللوحة
تـنمـو الـنخيل يف مـختلف انـواع التــرب ولكن
احسـنها هـي تلك العمـيقة واجلـيدة الـصرف
وامل ــزيجـي ــة وتعـتـب ــر ضف ــاف االنه ــار ممـت ــازة
لـنمــو الـنخـيل وان ارتفــاع نــسبــة امللــوحــة يف
ال ـت ـ ــرب ـ ــة ويف م ـ ــاء ال ـ ــري ي ـ ــؤدي إل ـ ــى ضـعف
الـنـخل ــة وق ـص ــر عـم ــر ال ــسعـف وقل ــة انـت ــاج
الثمار.
أسباب تدهور االنتاج
واشــار الــدكـتــور فــرعــون إلــى ان اهـم اسـبــاب
تدهور االنتاج هي:
-1هجـرة االيـدي العـاملـة ،بـأعــداد كبيـرة من
الريف إلى املدينة.
-2تـ ــدنـي اخلـ ــدمـ ــة للـنـخلـ ــة :حـيـث ال تـ ــزال
اخل ــدم ــة ب ــدائـيـ ــة تعـتـمـ ــد عل ــى (ص ــاع ــود)
الـنخلــة ،االيــدي العــاملــة وقــدمنــا مـقتــرحــا
اليجاد صندوق مساعدة العامل.

وهـن ــاك م ـشـكالت أخ ــرى مـنه ــا:اح ــراق اهـم
البـسـاتـني يف اجلنـوب ويف بغـداد ،إلـى جــانب
شحــة امليــاه وجفــاف معـظـم االراضي بـسـبب
شحـ ــة املـيـ ــاه واعـتـم ـ ــاد الفـالح علـ ــى اآلبـ ــار
اجلوفية التي طالها اجلفاف هي االخرى.
تدهور االسعار
م ــوقع الع ــراق يف انتــاج الـتمــور وتـصــديــرهــا
لغاية فتـرة احلصار هو االول وكان ميثل %75
مـن الـتجــارة املـصــدرة ،بـيـنـمــا جنــد ان دولــة
االمارات عام  1960كـان لديها  2ملـيون نخلة
ولكـن بفــضل تـطــويــر زراعــة الـنخـيل اصـبح
لديها اآلن ( )41مليون نخلة.
االنـ ـسـ ــان هـ ــو العـ ــامـل االول النعـ ــاش زراعـ ــة
الـنخـيل ال سـيـم ــا ان زراع ــة الـنخـيل وخـب ــرة
الـعـ ـ ـ ــراق كـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــرة ..حـ ـتـ ـ ـ ــى يف دول اخلـلـ ـيـج
يـعتمـدون علـى خبـرة العـراق ولـديـهم خبـراء
عراقيون يف زراعة النخيل.
أصناف التمور
ويـ ــوضح ال ــدكـت ــور ف ــرع ــون ان هـن ــاك ()600
صنـف زراعي و ( )50صـنف ـاً جتــاري ـاًَ بـس ــاتني
الـبـصــرة ت ـشـتهــر بـكل اصـنــاف الـتـمــور ..ويف
املنطقة الـشرقية هناك اصـناف مميزة منها:
املكتــوم وجمـال الــدين ،ويـكفي ان نـشيـر إلـى
ان هـناك انواعـاً تباع بخـمسة اضعـاف السعر
لذا يتوجب علينا االكثار من هذه االنواع .
منـطقـة كـبيـســة فيهــا اصنـاف خـاصــة منهـا:
(اخل ـيـ ـ ــار) وهــي عـ ـ ــامل ـيـ ـ ــة مــن ح ـيــث ال ـنـ ـ ــوع
واحلجــم ولكـن هـن ــاك ام ــور ب ـسـيـط ــة ل ــو مت
االلــتفـ ــات الــيهـ ــا المـكـن انـتـ ـشـ ــار مــثل هـ ــذه
االصـنـ ــاف ..:وانـ ــواع أخـ ــرى تـبـ ــاع يف عـمـ ــان

باسعار مرتفعة جلودتها.
لدينا اصناف ممتازة منها (القرنفلي) لو مت
تكـثيــرهــا سـتكــون بــاعــداد كـبيــرة ..نـحن اول
بلد يف املنطقة بـدأ بالزراعة النسيجية ولكن
إلـى اآلن مـا زالـت الطـريقـة مـتعثـرة ..لــدينـا
اصنــاف ل ــو مت تكـثيــرهــا المـكن تـصــديــرهــا
وحلققت اربـاحاً جيـدة ..منها صـنف البدري
وصنف عبـد الهادي الـذي يكثـر يف محافـظة
العمارة.
هنـاك انــواع من الـتمــور صنــاعيــة منهـا متـر
الـزهدي الـذي ميثل  %75من اعـداد التـمور..
والـ ــذي ي ـصــنع مـنـه (اخلل والـ ــدب ــس وسـكـ ــر
الليمون والكحول).
طرق التكاثر
الـتكــاثــر ب ــالب ــذور ..نتـيجــة االحـتمــال يف ان
يكـون الـنخـيل امـا ذكــراً او انثــى بنــسبـة %50
واقل مـن  %10يخرج مـطابقـاً للصـنف نفسه،
البـرحـي مثال اصـبح صنفـاً عـامليـاً عـام 1910
حيث مت تصـديره إلـى امريكـا وكان يكـثر عن
طريق الفسائل.
االكثار النسيجي :كنا من اوائل البلدان التي
اعـتمــدت هــذه الـطــريقــة ،فـفي عــام  1978مت
ارس ــال دورات إل ــى الـبـ ــرازيل للـت ــدريـب عل ــى
زراعة النسيجية ومت تطوير هذا املشروع.
يف عــام  1996تــده ــورت االسعــار مــا ادى إلــى
تـ ـ ــراجع ه ـ ــذه الـ ـطـ ـ ــريقـ ـ ــة ووضع ـن ـ ــا خـ ـط ـ ــة
ستـراتيجية للنهوض بهـذا املشروع الذي كان
يــرتبـط بـتغـييــر منـصب الــوزيــر ويــأتي وزيــر
آخر يهمل هذا املشروع وينسفه!

التخطيط :إنعقاد املؤمتر الوطني
السرتاتيجيات تنمية املحافظات حمافظ النجف :عمل جتريبي ملطار النجف وأنشاء رشكة طريان خاصة
نــــهــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــة متــــــــــــــــــــــــــــوز الــــقــــــــــــــــــــــــــــادم

بغداد /قيس عيدان
عـقـ ـ ـ ـ ــدت وزارة ال ـ ـتـخ ـ ـ ـط ـ ـيـ ـ ــط
والــتع ـ ــاون االمن ـ ــائـي امل ـ ــؤمت ـ ــر
الـوطني الـثاني السـترتيـجيات
تـنـمـيــة احملــافـظــات والـتعــاون
االمن ــائــي للفـت ــرة مـن /13-11
 2008/5وأوضــح م ـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
م ـســؤول يف الــوزارة ان املــؤمتــر
يهـدف الى مـناقـشة آلـية ادراج
وتنفيـذ املشـاريع و العمـل على

تـفعـيـلهـ ــا وم ـصـ ــدر الـتـم ـ ــويل
للـمـ ـش ـ ــاريع والــتخ ـصـي ـصـ ــات
املـاليـة لهـا واخلروج بـتوصـيات
مـح ـ ـ ـ ـ ـ ــددة لـغ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض تـفـعـ ـ ـيـل
الـتخطيـط والتنفيـذ واملتـابعة
مل ـشـ ــاريع تـنـمـي ــة احمل ــاف ـظ ــات
وخ ـلــق روح ال ـ ـ ـتــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاون بـ ـ ــني
احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــات ل ـتـحق ــيق هـ ـ ــذا
الهــدف اضــافــة الــى ت ــوصيــات
املؤمتر السابق.

النجف /املدى
اعل ــن مح ـ ـ ــاف ــظ ال ـنـجف
االشـرف أسعد سلـطان ابو
كلل عـن طـي ــران جت ــريـبـي
ملـطـار الـنجف بعــد ظهـور
نــتـ ـ ــائج الـفح ــص نه ـ ــاي ـ ــة
الشهر السابع.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ان الــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف
الـ ــرئـيـ ـســي للـم ـطـ ــار هـ ــو
تق ــدمي اخل ــدمـ ــة الالزم ــة
للــزائ ــرين وت ــأمني وسـيلــة

انخفاض
انخفض حـجم مبـيعيـات الـبنك املـركـزي العـراقي واخلـاص بـاملـزاد
اليومى ليـوم امس االحد اذ بلغت حجم املبـيعات الي اكثر من 35
مليونا و 400الف دوالر بعدما كانت اخلميس 164مليونا و 635الف
دوالر .وحــافظ الـدينـار علـى سعـره الـذي سجله اخلـميـس والبـالغ
 1200دينار للدوالر .
واشـتـ ــرى الـبـنـك
 950الـ ـ ـ ـ ــف دوالر
ب ـ ـ ـ ـ ـسـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 1198
دي ـن ـ ـ ــارا للـ ـ ــدوالر
الواحد.
وبـ ـل ــغ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
املصارف املـشاركة
 13م ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـ ــا
بع ـ ـ ــدم ـ ـ ــا ك ـ ـ ــانــت
اخلـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس 16
مصرفا.

نقل حـديثـة لهم مـوضحـاً
ان املطـار حـصل علـى دعم
معـنــوي يف حـني اعـتـمــدت
احلكومـة احملليـة التنفـيذ
علــى ميـزانـيتهـا اخلـاصـة
وقـد بـلغت قـيمـة املـشـاريع
املنفـذة  80مليار ديـنار من
مجموع التـكاليف البـالغة
 100مليار دينار.
م ـضــيف ـ ـاً ان هـنـ ــاك فـكـ ــرة
تـ ـ ــدرس النـ ــشـ ـ ــاء شـ ـ ــركـ ـ ــة

طـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لـل ـ ـمـح ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ــظ ـ ـ ـ ـ ــة .وبـ ــني
احملـ ــافــظ ":أن اجـتـمـ ــاع ـ ـاً
ض ــم اع ـ ــض ـ ـ ـ ــاء الـلـج ــن ـ ـ ـ ــة
اخلــاصــة بــاملـط ــار ورئيـس
الـه ـ ـيـ ــئـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـنـ ــيـ ـ ـ ـ ــة
لالستثمـار واملديـر ملصرف
الــرافــديـن ورئيــس سلـطــة
الطيـران املدنـي فضال عن
عـ ـ ــدد مــن ال ـ ــشخـ ـصــيـ ـ ــات
املـتخـصـص ــة يف الـطـي ــران

تعاون
وقع احت ــاد الغــرف الـتجــاري ــة يف اقلـيـم كــردسـتــان واحت ــاد الغــرف
التـجاريـة والصـناعـية الـروسيـة علـى اتفـاقيـة للتعـاون االقتـصادي
والتجاري واالستثمار .
وتتــضمـن االتف ــاقي ــة التـي وقعه ــا عن احتــاد الغــرف الـتجــاريــة يف
ك ــردسـت ــان دارا جلـيل خـي ــاط رئـيــس االحت ــاد وعـن احت ــاد الغ ــرف
الـتج ــاري ــة ال ــروسـي ــة يفغـيـنـي ب ــرمي ــاك ــوف رئـيــس االحت ــاد  ،قـي ــام
الـشركـات الروسـية بـتعزيـز استثـماراتهـا يف اقليـم كردسـتان وتـبادل
اخلـب ــرات واملعلــومــات املـتـعلقــة بــاجلــوانـب االقـتـصــاديــة وتــدريـب
الكوادر الفنية يف املراكز التأهيلية الروسية".
وق ــال رئـيــس احت ــاد الغ ــرف الـتج ــاري ــة يف أقلـيـم ك ــردسـت ــان " :ان
االتفاقـية االقتصـادية الـتي وقعناهـا مع الغرف التجـارية الـروسية
سـترفـد اقليم كـردستـان باالمـكانـات واخلبـرات والتجـارب الروسـية
يف مجـاالت االقتصـاد واالستثـمار كمـا انها ستـسهل عمل الشـركات
الروسية يف االقليم لالستثمار وتنفيذ مختلف املشاريع" .
واشـار الى ":ان االتفافـية تتضـمن تبادل اخلبـرات والتعاون والعمل
املشترك يف مختلف اجملاالت االقتصادية".

املـدنـي واملطـارات العــامليـة،
ودار الـنقــاش حــول تـقيـيم
االجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات احمل ـقــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وتقدمي االسـتشارة الـفنية
يف الـتــنفـيـ ــذ املـ ـســتقــبلـي
اجلاري للمطار.
وأكد أبـو كلل":ان احلكومة
احملـليــة حــريـصــة علــى ان
يكــون العـمل املـنجــز وفق ـاً
للـم ـ ــواصف ـ ــات العـ ــراقـيـ ــة
والعاملية.

عمليات اخلدمة
يف الــزراعــة احل ــديث ــة هنــاك االعـتمــاد علــى
االن ـ ـس ـ ــان اآللــي (ال ـ ــروب ـ ــوت ) لـكــي ي ــصع ـ ــد
الـنخل ــة ،لكـنـنــا لـم ن ـسـتـطع ان نــأتـي بــآالت
الـصعـود وتعـذر ادخـالهـا إلــى البـســاتني ..لـو
ك ــانـت ل ــديـن ــا خ ـطــط ب ـشـكل ح ــديــث لك ــان
انتاجنا يتفوق على كل العالم.
االصالح الـ ــزراعـي .وزع االراضـي إلـ ــى انـ ــاس
جـهـالء وصـ ـ ـ ــار الـفـالح يـجـلـ ـ ــس يف املـقـهـ ـ ـ ــى
والنساء تخرج للحقل.
آفات النخيل
الــدوب ــاس :وهي حـشــرة صـعبــة املــراس فـيهــا
جــيالن ال ميـكـن مـت ـ ــابعــتهـمـ ــا هـمـ ــا اجلــيل
ال ـ ــربــيعــي واجلــيل اخل ـ ــريفــي ح ـيــث ت ـ ــرجع
احل ـش ــرة إل ــى الــتك ــاث ــر مـن ج ــديـ ــد ..تق ــوم
احلـ ـش ــرة بـتـغلـيـف نف ــسه ــا ب ــواس ـط ــة م ــادة
شمعية ليصعب وصول املبيد اليها.
ال ـطـيـ ــران الـ ــزراعـي تـ ــدهـ ــور خالل مـ ــرحلـ ــة
احلـصــار والـطــائــرات احـيلـت إلــى الـتقــاعــد
(مصفرة) وممنوعة من الطيران.
اال ان االمور بـدأت تتحـسن فـنسـبة املـكافـحة
الـنـ ــاجحـ ــة ت ــصل إلـ ــى  %70-60ولـكــن بعــض
احمل ــاف ـظـ ــات تع ــانـي ت ــده ــوراً امـنـيـ ـاً ومــنه ــا
محافظة ديالى مثال.
احلـمـيـ ــرة :املـ ــزارعـ ــون اآلن يعـتـمـ ــدون علـ ــى
الـدولـة،الــسيـاســة اآلن تغيـرت ويف املــستـقبل
حتـى الـطيـران الــزراعي للـمكــافحـة سـيكـون
بأجر.
(الشركـة العراقية لتسـويق التمور) هي تاجر

جتارة كردستان تشارك يف
معرض شنغهاي الدويل
أربيل /املدى
تعتـزم وزارة التجـارة يف حكومـة إقليم
كـ ــردسـتـ ــان إرسـ ــال وفـ ــد جتـ ــاري إلـ ــى
الـ ـصــني نه ـ ــايـ ـ ــة شه ـ ــر أي ـ ــار اجل ـ ــاري
لل ـم ـ ـش ـ ــاركـ ـ ــة يف مع ـ ــرض ش ـنـغه ـ ــاي
الدولي.
وقــال آســو حـميــد املـســؤول اإلعـالمي
يف الــوزارة إن "وفــدا جتــاريــا بــرئــاســة
وزيــر التجــارة محمـد رؤوف سـيتـوجه
إل ــى ال ـصـني نه ــاي ــة ال ــشه ــر اجل ــاري
لل ـم ـ ـش ـ ــاركـ ـ ــة يف مع ـ ــرض ش ـنـغه ـ ــاي
السنوي الدولي".

جناح
أكــد وزيــر الـتجــارة ال ــدكت ــور عب ــد الفالح حــسن الـس ــوداني أنّ
وزارته تــدرس بجـديـة إقـامــة معــرض بغـداد الـدولـي ومعـارض
تخـصصيـة مختلفـة بعـد النجـاح الـكبيـر الـذي حققه معـرض
اإلعـم ــار واإلسـتـثـم ــار ال ــوطـنـي األول ال ــذي أقـيــم عل ــى أرض
مع ــرض بغ ــداد ال ــدولــي للفـت ــرة مـن  9-5اي ــار احل ــالـي وشه ــد
مشاركة كبيرة من القطاعني اخلاص واخملتلط.
وأضــاف ال ـســودانـي أنّ هـن ــاك مقـتــرح ــات مخـتلفــة ومـتعــددة
ألق ــام ــة مع ــارض مـتـن ــوع ــة يف الع ــراق أهـمه ــا مع ــرض بغ ــداد
الدولي علـى أرض املعرض احلـالي وحلني إستكـمال متـطلبات
وإجـراءآت االرض اجلديـدة التي يتـم االتفاق عليهـا بالـتنسيق
مـع اجلهـ ــات احلك ــومـي ــة اخملـتـلف ــة خ ــاص ــة إنّ هـنـ ــاك سعـيـ ـاً
حك ــومي ـاً كـبيــراً للـبحـث عن أرض بــديلــة قــادرة عل ــى احتــواء
الـتظـاهـرات االقـتصـاديــة التـي ستـستــوعبهـا مــدينـة بغـداد ملـا
عــرف عـنهــا مـن ازدهــار اقـتـص ــادي وملـتقــى ألكـبــر ال ـشــركــات
العاملية.

برامج هيئة التمور
قدمـنا بـصفتنـا هيئـة عدة مقـترحـات لألخذ
بي ــد انتــاج الـتمــور فـيه ــا البــرنــامج الــوطـني
وقــدمـنــا م ـش ــاريع بحـثـيــة تـظـم ( )5محــاور
منها االكثار،الزراعة النسيجية ،الوقاية.
يف ع ــام  2003وضعـن ــا خـط ــة تــصل إل ــى ع ــام
 2012مع انشاء بنك وراثـي لالصناف النادرة
تشـمل ( )475صنفـاً ونـأمل ان نصل إلـى 700
صنف.
اكـبر موقع يف الـعراق هو منـطقة الزعـفرانية
الـذي سيكـون مركـزاً بحثيـاً .وهدفـنا يف ذلك
تـ ــوســيع االصـنـ ــاف واحملـ ــاف ـظـ ــة علــيهـ ــا مـن
االنـقراض وتـطويـرها ،وقـد اعتـمدنـا يف تلك
البحوث علـى الزراعـة النسيجـية والهنـدسية
الوراثية لالستمرار يف التطوير.
لـدينـا مـشـروع الفـسـائل ونـأمـل ان نصل إلـى
نـ ـ ـس ـب ـ ـ ــة جت ـ ـ ــاح  %70ولـكــن االنـق ـ ـط ـ ـ ــاع ـ ـ ــات
الكهـربــائيـة املـتكـررة والــوضع االمـني حتـول
دون حتقيق النجاح بنسب اكبر.
تأهيل بساتني املزراعني
وهو مشروع آخر ..فـكل نخلة عمرها  50سنة
نطلـب ان يزرع حتتهـا فسيلـة جديـدة لغرض
تأهيل البـساتني لتطـوير  400الف دومن لدى
املزارعني يف الزعفرانية.
لدينا مشاريع النتـاج مواد أخرى من صناعة
التـمور منها اخلمـيرة اخلاصة بـاخلبز واملياه
الكحولية.
القالعات
ك ــانت ل ــدينــا ( )10قــالعــات  4مـنهــا اخــذتهــا
أمانـة بغداد ومت تـوزيع الـ 6منها إلـى البصرة
وكربالء وبغداد بواقع  2قالعة لكل واحدة.
يف عـام  2012من املـؤمل ان يكـون لـدينـا اكثـر
من هـذا العــدد من القـالعــات ومت تخصـيص
( )50الف شـتلــة سـنــويــا مل ـش ــاريع الهـنــدســة
الوراثية والزراعة النسيجية.
فتح باب املناقشة
وبعــد هــذا الـشــرح املفـصل واملــستـفيــض من
قبل الـدكتـور فرعـون حتدث كل مـن الدكـتورة
منـى املـوسـوي ،مـديـرة مـركــز بحـوث الـسـوق
وحماية املستهلك حتدثت عن اهمال الدولة
إلى جانب التجار لهذا املنتوج احليوي.
الدكتور ستار جبار التميمي /باحث يف مركز
ال ــدراسـ ــات الع ــربـي ــة وال ــدولـي ــة /اجلـ ــامع ــة
املـ ـسـنـت ـصـ ــريـ ــة ..حتـ ــدث عـن عـ ــدم االهـتـ ــام
والــتعـبـئـ ــة والـتـغلــيف وهـي مـ ـشـكلـ ــة إلغلـب
امل ـن ـتـج احمللــي ..وقـ ـ ــال ان الفـالح والقـ ـط ـ ــاع
اخل ـ ـ ــاص يـع ـت ـم ـ ـ ــدون عـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة وهــم
انتكاليون.
الــدكـت ــور محـمــد ش ــريف ابــو مـي ـسـم /كــاتـب
اقـتصـادي تـســاءل من الـتنـسيـق بني الهـيئـة
وامل ـص ـ ــارف وال ـب ـنـك ال ـ ــوراثــي ..وهل ه ـن ـ ــاك
تنسيق بني دارة الصندوق والفالح؟
سهـام كـامل /مـركـز بحـوث السـوق قـالت انهـا
زارت بسـاتني ابــو اخلصـيب فـوجـدت الـنخيل
مقـطــوعــة الــرؤوس ،طــائــرات املكــافح ــة غيــر
موجودة ،الدوباس منتشرة منطقة الراشدية
ايضا بساتينها مهملة.

مفــــاهيــــم

خفض العملة

تخـفيـض قـيمــة العـملــة .أو الـنقــود .رسـميــا
بالـنسبة إلى الذهب أو بـالنسبة إلى العمالت
األجنـبيــة .وإمنــا تلجــأ الــدول .أحيــانــا .إلــى
خفض عملـتها بغيـة إزالة العجـز املسـتمر يف
ميـزان مـدفـوعـاتهـا.ألن هـذا اخلفـض يجعل
مـستــوردات البلـد مـن البلـدان األخـرى أغلـى
ثـمـنـ ــا ويجـعل صـ ــادراته إلـ ــى هـ ــذه الــبلـ ــدان
أرخص .وهذا ما يـساعده علـى تقومي ميزانه
الـتج ــاري ويـجعـله أقـ ــدر عل ــى املـن ــاف ـس ــة يف
األسـواق العــامليــة .بيـد أن خـفض الـعملــة لن
يكـون مجـديــا البتـة إذا كـان العجـز يف ميـزان
مـدفـوعــات البلـد نـاشئــا عن علل أسـاسيـة يف
بنية االقتصاد الوطني ".

تعريف
بغداد /املدى
نظمت دائرة العالقـات االقتصادية اخلـارجية يف وزارة التجارة دورة
تثقيفـية وتعـريفيـة عن مضـمون مـنظمـة التـجارة العـامليـة واهمـية
انضمـام العراق للمـنظمة والنـتائج املتوخـاة بعد االنضمـام وبايعاز
من وزير التجارة الدكتور عبد الفالح حسن السوداني .
وتضـمن منهـاج الـدورة التي تـستمـر خـمسـة ايـام القـاء محـاضـرات
مـن قبـل اخملتـصني عـن اتفــاقيـة اجلـات وانـشــاء منـظمـة الـتجـارة
العاملية وقوائم االنضمام الى منظمة واملباديء االساسية التفاقية
( )WTOوك ــذلك اسـتعــراض اتف ــاقي ــة منــظمــة الـتجــارة الع ــامليــة
واتفاقـية الـزراعة اضـافة الـى منـاقشـة موضـوع املفاوضـات يف اطار
املنظمة العاملـية خاصة ما يتعلق بالتـسهيالت التجارية والتعريفة
الكمـركيـة وعمليـة االنضمـام اضافـة الى دراسـة سبل االطـالع على
اجلـولـة اجلـديـدة التـي ستقـام يف الـدوحـة للتـنميـة واالطالع علـى
اجنـازات بعض الـدول لالنضـمام مـثل السـعوديـة واالمارات لـكونـها
بلـداً نفـطيـاً والـدول االخـرى التـامـة ومــا هي انعكـاسـات االنـضمـام
وما يعكسه دور التنمية والنمو يف العراق.

