يف احلدث االقتصادي
ECONOMICAL
ISSUES

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

سوق الذهب والفضة
العدد ()778
الثالثاء()26

العملة
الدوالر االميركي
اليورو
اجلنيه االسترليني
الدينار االردني
الدرهم االماراتي
الريال السعودي
الليرة السورية

سعر الشراء
1475
1830
2665
2050
420
380
26.5

سعر البيع
1482.5
1840
2675
2060
430
385
28

املعدن

ذهب عيار 24
ذهب عيار 21
ذهب عيار 18
ذهب عيار 14
ذهب عيار 12
الفضة

سعر الشراء

سعر البيع

135.000
125.000
110.000
70.000
49.000
1500

140.000
130.000
115.000
75.000
54.000
1750

* ( )%80من السمك تسوقه أحواض تربية األسماك
*السمك املستورد أثر سلباً على السوق احمللية

يف الهم االقتصادي

منزلق رفع
رساميل الرشكات

حسني ثغب

حسام الساموك

شكا عدد كبير من
مربي األسماك من
انعدام الدعم احلكومي
الذي كان يقدم لتطوير
قطاع الثروة السمكية يف
العراق .وذهب املربون
إلى االعتماد على ما يتوفر
يف السوق السوداء من
مواد وأصبعيات إلكمال
لوازم التربية التي أصبحت
تكتنف طريقها عدد من
املصاعب التي أثرت سلباً
يف سوق وجتارة األسماك
باعتبارها من الوجبات
الرئيسة واملهمة يف حياة
العائلة العراقية.

املــربي علـى حـســاب النــوع اجليـد.
وهـذا يكلف صاحب احلقل الكثير
من اجلهـد واملبـالغ املـاليـة التي ال
تـتـن ــاسـب وأن ــواع ال ـســمك املـنـتج.
حيـث أن تكــاليـف اإلنتــاج بــاهـظــة
خـص ــوصـ ـاً اإلعالف الـتــي ارتفعـت
أسعــارهــا بــشكل مــذهل وم ــا زالت
تتــواصل بــاالرتفــاع .وهنــاك أنــواع
من األسمـاك ال ميكن أن تـستغني
ع ــن اإلعالف إال فــتـ ـ ــرة قـ ـصــيـ ـ ــرة
وب ـ ـ ــدون نـ ـ ــش ـ ـ ــر األعـالف ت ـ ـظـه ـ ـ ــر
مـشــاكل علــى واقـع الت ــربيــة تقــود
أحـيـ ــان ـ ـاً إلـ ــى هالك مـ ــا يحـتـ ــويه
حوض السمك من أنواع عديدة.
األسماك املنتجـة ال تغطي نفقات
تربيتها
وحتـدث لنـا الـسيـد علـي التمـيمي
(ص ـ ــاحــب حـقل يف مــن ــطق ـ ــة أبــي
غـ ـ ــري ــب) بق ـ ـ ــوله :رغ ــم أن ارتفـ ـ ــاع
أسع ــار ال ـســمك يف الــس ــوق إال أنه
أصـبح خالل هذه الفتـرة ال يغطي
تك ــالـيف إنـتـ ــاجه خــص ــوصـ ـاً ن ــوع
(الكــارب) ال ـسـمـتـي ال ــذي يحـتــاج

إل ـ ــى رع ـ ــاي ـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة مــن إعالف
وتــب ـ ــديل مــي ـ ــاه ب ـ ـشــكل م ـ ـس ـتــم ـ ــر
ومالكـات عــاملـة تـراقـب األسمـاك
بشكل متـواصل وتبعد الـطيور عن
األحـ ــواض .وهـ ــذه األمـ ــور حتـتـ ــاج
إلـ ــى رص ــد مـبـ ــالغ م ــالـي ــة كـبـي ــرة
وجـه ـ ـ ـ ــد م ــت ـ ـ ـ ــواصـل م ــن ج ــمـ ـيـع
العـاملني يف هـذا املكـان .يف الـوقت
ال ـ ــذي جن ـ ــد أن ح ـ ــال الـ ــس ـ ــوق ال
يتالءم مع ما ينفق.
ويـ ـ ـ ــرى حـ ـ ــس ــني قـ ـ ـ ــاس ــم (مـ ـ ـ ــرب ــي
أسـم ــاك) أن مــشـ ــاكل هـ ــذه املهـن ــة
كثـيرة واصبحت ال جتـدي نفعاً يف
ظل ارتفــاع األسعــار املــذهل الــذي
شه ــدته الــس ــوق الع ــراقـي ــة .حـيـث
تـوجـد أسمـاك مـفضلـة يف الـسـوق
وال ــطلــب علــيهـ ــا مـت ـ ــواصل ولـكـن
تك ــالـيف اإلنـتـ ــاج تك ــون مـ ــرتفع ــة
األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي يـجـعـل الـفـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدة
محــدودة .يف الــوقـت نفـسه تــوجــد
أنواع من األسـماك مثل (الـسلفر)
ال ـ ــذي ميــت ـ ــاز بـ ـ ــأنه ال ي ـ ـس ـتـهلـك
األعالف وبـ ــإمك ــانـه العـي ــش عل ــى

احلشـائـش والطحـالب التـي تنمـو
يف ق ـ ــاع احل ـ ــوض ولـكــن امل ـ ـشــكل ـ ــة
تكمن يف الطلب احملـدود على هذا
ال ــن ـ ـ ـ ــوع م ــن الـ ـ ــسـ ـمــك وأسـع ـ ـ ـ ــاره
املـت ــدنـي ــة ويف كـثـي ــر مـن األحـي ــان
ورغـم أسع ــاره املـن ــاسـب ــة ال ي ــوج ــد
طلـب عليه .وأشـار إلـى أنه تعـرض
خل ـســارة فــادحــة عـنــدم ــا تعـطلـت
مــضخـ ــات دفـع وسحـب املـيـ ــاه مـن
احل ـ ــوض وهلـكـت آالف األسـمـ ــاك
ال ـتــي ب ـ ــداخـله وهــن ـ ــاك م ـ ـشــكل ـ ــة
ال ـطـيـ ــور الـتــي تلــتهـم أصــبعـيـ ــات
األســم ـ ـ ــاك ح ـيــث ت ـ ـ ــوج ـ ـ ــد ف ـ ـ ــوق
األحواض أسـراب كثيـرة من طـيور
مخ ـتـلف ـ ــة األن ـ ــواع ن ــض ــط ـ ــر إل ـ ــى
اس ـتـخ ـ ـ ــدام األسـلـح ـ ـ ــة الــن ـ ـ ــاري ـ ـ ــة
البع ـ ــاده ـ ــا وأحــي ـ ــانـ ـ ـاً ي ـصــبح مــن
الــصعـب احلـص ــول عل ــى األعالف
فـيـتــم تع ـ ــوي ــضه ـ ــا بــبعــض أن ـ ــواع
احلـشــائـش ولـكن لـفتــرة محــدودة
جداً.
وت ـ ـ ــابع احلـ ـ ــدي ــث عق ــيل جـ ـ ــاســم
(مــربي أسمـاك) البـد مـن أن تضع

اجلهات املسـؤولة عن قطـاع الثروة
الـسمـكيــة آليـة جـديـدة تـدعـم من
خاللهـا تــربيـة أصـبعيـات الـسـمك
بتوفيـر املفاقس التي تـرفد املربني
ب ـ ــأن ـ ــواع جــي ـ ــدة مــن األصــبعــي ـ ــات
وبأسعار مناسبة.
وكـمـي ــات كـبـي ــرة .وكـ ــذلك ت ــوفـي ــر
األعالف بـأسعـار مـدعـومـة تـضمن
للمـربي أربـاحـاً تـتنــاسب واجلهـود
املبـذولـة .واقتـرح أن تـوفـر اجلهـات
املـ ــسـ ـ ــؤولـ ـ ــة جــم ــيع الــت ـ ــسه ــيالت
اخلـاصـة بعـمليـة التـربيـة بـأسعـار
مـدعومـة شرط أن يـسوق الـسمك
إلـى هـذه اجلهـات ويعـرض بـأسعـار
تـن ــاسـب امل ــواطـن وبـ ــذلك نـضـمـن
حقوق اجلميع.
وحتـدث السيـد حسني عبـد األمير
(بائـع سمك جملـة) بقولـه :أسعار
األسـم ــاك يف الــسـ ــوق احمللـي ــة لـم
تــرتفع إلــى مــستــوى غيــر معقــول
بـ ــرغـم أن ال ــسـ ــوق الـيـ ــوم يعـتـمـ ــد
ب ــن ـ ــس ــب ـ ـ ــة ( )%80عـل ـ ـ ــى أس ــم ـ ـ ــاك
األحـ ـ ــواض ك ـ ـ ــون أغلــب صــيـ ـ ــادي

الـ ـسـمـك لـم يـكـن بـ ــاسـتــطـ ــاعــتهـم
الــذهــاب إل ــى البـحي ــرات التـي تقع
خـارج احملــافظــات للظـرف األمـني.
لــذلك جتـد العــرض والطـلب علـى
األسـمــاك مـتــوازنـ ـاً بعـض ال ـشـيء.
وه ــنـ ـ ـ ــاك األس ــمـ ـ ـ ــاك الـ ـبـحـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة
املـ ـسـتـ ــوردة ذات األن ـ ــواع العـ ــديـ ــدة
والـتـي دخلـت إلــى الــس ــوق احمللـيــة
دون سـ ـ ـ ـ ــابـق إنـ ـ ـ ـ ــذار ولـ ــم تـخـ ـ ـضـع
ل ــض ـ ــواب ــط االس ـتــيـ ـ ــراد بل أص ــبح
اسـتيــرادهــا عـش ــوائي ـاً أضــر بـســوق
األسـمـ ــاك احمللـي ــة خــص ــوصـ ـاً وأن
أسعار االثنني متقاربة.
مــوضح ـاً أن الـطلـب علــى الـسـمك
العـراقـي ال يتــوقف عنـد حــد معني
وأن جـمــيع مـ ــا يع ــرض يف ال ــس ــوق
احملـلي ــة يتـم اإلقبــال علــى شــرائه.
فـاالهتمـام بقطـاع تربـية األسـماك
أم ــر مــطل ــوب ون ـسـتـطـيـع أن نك ــون
بـلـ ـ ـ ـ ــداً م ـ ــصـ ـ ـ ـ ــدراً ألفـ ـ ـضـل أنـ ـ ـ ـ ــواع
األس ــم ـ ـ ــاك يف الـع ـ ـ ــال ــم ول ـ ـ ــدي ــن ـ ـ ــا
مق ـ ــوم ـ ــات ذلـك مــن أنه ـ ــار وب ـ ــزول
وخــب ـ ــرة طـ ـ ــويل ـ ــة يف ه ـ ــذا اجمل ـ ــال.

أ.د .حاكم محسن محمد
بغداد/املدى
مت افـتتـاح املــزاد اليــومي اخلـامـس والـسـبعني بعـد الـسـبعمـائـة
لبيع وشـراء العملـة األجنبيـة يف البنك املـركزي العـراقـي لـيـوم
االثنني املوافق 2006/9/25وكانت النتائج كاآلتي:
التفاصيل
عدد املصارف املساهمة يف املزاد
الـسعر الـذي رسا علـيه املزاد بـيعاً ديـنار/دوالر
الــسع ــر ال ــذي رس ــا علـيه امل ــزاد ش ــراءً ديـن ــار/
دوالر
املبلغ املباع من قبل البنك بسعر املزاد-دوالر
املـبلغ املـشتــرى من قـبل البـنك بـسعـر املـزاد -
دوالر
مجموع عروض الشراء  -دوالر
مجموع عروض البيع  -دوالر

14
1474
--54.195.000
----54.195.000
-----

 - 1الكميـة املباعـة نقد ًا الـى املصارف وزبـائنها ()25.525.000
دوالر وبسعر ( )1485=10+1+1474دينار /دوالر.
 -2الـك ـم ـي ـ ــة امل ـب ـ ــاع ـ ــة الج ـ ــراء ح ـ ــواالت ال ـ ــى خـ ـ ــارج الع ـ ــراق
( )28.670.000دوالر وبـسعــر ( + )2-1474دينـار واحــد عمـولـة
البنك و اعفاء املبالغ احملولة من عمولة التحويل.

القـطــاع ال ــزراعي مـن القـطــاعــات
االسـاسـيه لالقـتصـاد العــراقي مع
وجـود مقومـات لبنـاء هذا القـطاع
من جـديـد يف ظل حكـومـة وطنيـة
منتخـبة تـضع عينـها عـلى الـعراق
وحت ــافــظ عل ــى وح ــدته وسـي ــادته
وأسـتقالله وثــرواته  .ولــذلك فـأن
من االولويات على احلكومة أعادة
ت ــأهيـل وبن ــاء االقتـصــاد الع ــراقي
بقطاعـاته اخملتلفة ومنها القطاع
ال ــزراعــي وذلك مــن خالل القـي ــام
ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراءات فـع ـ ـ ــال ـ ـ ــة وص ـ ـ ــادق ـ ـ ــة
وصحـيح ــة تعــمل علـ ــى نقل ه ــذا
القـطــاع مـن ال ــواقع احلــالـي إلــى
واقـع أف ـ ـ ـضـل جتـعـل اإلنـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــان
العـراقي سعـيدا" وهـو يتحـدث عن
ارض الـســواد وعـن دجلــة والفــرات
وان ابـرز املسـاهمـات لنقلـة نـوعيـة
لهــذا القـط ــاع ميكـن ان تك ــون من
خالل اخلطوات آالتية -:
 -1حـل م ـ ـ ـش ـكـلـ ـ ـ ــة مـ ـيـ ـ ـ ــاه دجـلـ ـ ـ ــة
والفـ ـ ــرات مع ال ـ ــدول ـتــني س ـ ــوري ـ ــا
وت ــركـيـ ــا وفقـ ـاً لـلق ــان ــون ال ــدولـي

واملعـاهدات الـدوليـة لقسـمة املـياه
للدول املتشاطئة على نهر واحد .
 -2قـ ـي ـ ـ ــام وزارة امل ـ ـ ــوارد امل ـ ـ ــائـ ـي ـ ـ ــة
بـح ـمـالت ت ـ ـطـه ـي ـ ـ ــر م ـ ـ ــوس ـم ـي ـ ـ ــة
لـلـجـ ـ ـ ـ ــداول واألنـهـ ـ ـ ـ ــار وامل ـ ـبـ ـ ـ ـ ــازل
وإخضـاع هـذه احلـمالت للمـراقبـة
واحمل ـ ــاس ـب ـ ــة ال ـ ـش ـ ــدي ـ ــدة ب ـ ـشــكل
يجـعلهــا فعــالــة الن مــا حـصل يف
حــمالت س ـ ــابق ـ ــة لــم يـكــن فع ـ ــاالً
وكـثـي ــرا" م ــا شك ــا سك ــان م ــؤخ ــرة
اجل ــداول مـن ع ــدم وص ــول املـي ــاه
إلى مناطق سكناهم .
 -3ت ـف ـع ـ ـ ـيــل دور اجل ـ ـ ـم ـع ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـتعــاونـيــة الــزراعـيــة يف املـن ــاطق
الـزراعيـة وتـزويـدهـا بـاملـستلـزمـات
الـزراعيـة من أسمـدة وبذور وتـولي
أدارتـهـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن ق ـ ـبـل مـ ـ ـ ـ ـ ــوظـفـ ــني
مـتخـصـصـني ب ــالعل ــوم ال ــزراعـي ــة
والــري الن هــؤالء امل ــوظفـني ادرى
مـن غيــرهم بـاحـتيـاجـات الـقطـاع
الـزراعي عـلى إن يكـون هؤالء غـير
م ـن ـتـ ـ ـس ـبــني وال ي ـن ـت ـم ـ ـ ــون إل ـ ـ ــى
األحزاب والتيارات األخرى .

 -4دع ــم القـ ـط ـ ـ ــاع ال ـ ـ ــزراعــي مــن
خـالل تقـ ــدمي الـبـ ــذور واألسـمـ ــدة
وامل ـكـ ـ ـ ـ ــائـ ــن واآلالت الـ ـ ـ ـ ــزراع ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
واملــضخ ــات ووسـ ــائل الــنقـل ووفق
إليــة محـكم ــة ال جتعل مـن ليـس
لديه عالقة بالزراعة يحصل على
هــذه املعــدات يف حني يحــرم منهـا
أصحـاب املنشآت حيث كانت هكذا
يف السابق وبأسعار مدعومة
 -5ت ـنـ ـ ـش ـي ــط تـ ـ ـس ـ ـ ــويق اإلن ـتـ ـ ــاج
ال ـ ــزراعــي مب ـ ــا يـ ـض ـمــن لل ـم ـ ــزارع
والـفالح االســتف ـ ــادة مـن إي ـ ــرادات
منـتوجاته والتقلـيل من الوسطاء
بـ ــني امل ـ ـن ـ ـتـج وامل ـ ـ ـ ـس ـ ـتـهـلــك إذ إن
الـفـالح أول ـ ـ ـ ــى م ــن ال ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاء
باإليرادات املتحققة .
 -6إقامـة مصـانع تعليب وتـصنيع
املـعلـبـ ــات واملـ ــربـيـ ــات والع ـصـ ــائـ ــر
ومعج ــون الـطـم ــاط ــة يف املـن ــاطق
الـتــي تك ــون فـيه ــا ال ــزراع ــة واف ــرة
ورمبـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـشـجـع ذلــك املـ ـ ـ ــزارع ــني
والفالحـني علــى زيــادة املـســاحــات
املزروعة وبالتالي زيادة اإلنتاج .

لـكــن م ـ ــا حتـقق يف خـ ـضــم زح ـم ـ ــة ه ـ ــذه
املـ ـمـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ــات أن مـ ـئـ ـ ـ ــات بـل آالف ـ ـ ـ ـاً م ــن
اخملـ ــالفـ ــات الكـبـي ــرة والــتف ـصــيلـي ــة ق ــد
ارتـكـبـت دون أن حتـ ــرك أي مــن اجلهـ ــات
التـي يفتـرض أنهـا مـسـؤولـة عـن متـابعـة
سالمة األداء ومـساءلة األطراف التي ارتكبت،
أو حتى يشك بارتكابها تلك اخملالفات.
ومـا زاد الـطني بلــة ،أن مجـالــس اإلدارات تلك
درجــت علـ ــى اعـتـمـ ــاد الـ ــزيـ ــادات بـ ــرسـ ــامــيل
شركاتها وسط شكوك كبيرة مبا تؤول إليه أية
زيــادة بعـدمـا فــوجئ املـســاهمـون بــأن اإلنفـاق
علـى عملـيات التـحديث واسـتيرادات اخلـامات
ك ـ ـ ــاد يـك ـ ـ ــون وه ـم ـيـ ـ ـ ـاً أو م ـبـ ـ ـ ــالغـ ـ ـ ـاً بـه يف أقل
االحتماالت.
ولعل آخــر مــا ن ـسـتــشه ــد به يف هــذا املـضـمــار
إقـدام شـركـة بغــداد للمـشـروبـات الغـازيـة الـتي
اعتادت أن تـزيد سنـوياً
شهدت الساحة رأس م ـ ـ ــالهـ ـ ــا بـ ـ ــإكـ ـ ــراه
االقتصادية ،املـ ـسـ ــاهـمــني علـ ــى دفع
وضمن مسلسل تلـك الـ ــزيـ ــادات حـتـ ــى
كـ ــان آخـ ــر زيـ ــاداتهـ ــا يف
أزماتها
املتواصلة ،العـام الفـائـت أكثــر من
ظاهرة أضحت ثـالثني مـليــار دينـار مت
اسـتـيف ــاؤه ــا عـن ــوة مـن
سلوكاً عاماً
مـساهميهـا ليصل رأس
الشركات
لغالبية
مـ ـ ــاله ـ ــا س ـت ــني مل ـي ـ ــار
حني
املساهمة
ديـن ــار ،أي إنهــا متـتـلك
اجتهت مجالس أعـل ـ ـ ــى رأس م ـ ـ ــال ب ــني
إداراتها وبذريعة ال ـش ــرك ــات امل ـس ــاهـم ــة،
تواضع موقفها ومع ذلك فـإنهـا أعـلنت
املالي وتدهور قـ ـبـل أيـ ـ ـ ــام قـالئـل ع ــن
قدراتها على مـوعـد اجتمـاع هيـئتهـا
العــامــة يف التــاسـع من
حتديث اخلطوط تـ ـشـ ــريــن األول القـ ــادم
االنتاجية ومجاراة ل ـل ـ ـ ـب ـحـ ـ ــث يف آلـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
حاجاتها اجلامحة احل ـ ـص ـ ـ ــول عـل ـ ـ ــى م ـ ـ ــا
الستيراد املواد أس ـم ــته بـ ـ ــاح ـت ـيـ ـ ــاطــي
تشغيل لألشهر الثالثة
اخلام إلى
التنافس حامي القـ ـ ــادمـ ـ ــة ،يف الـ ـ ــوقــت
الوطيس يف الـ ـ ـ ــذي أنـق ـ ـض ــت ثـالث
س ــن ـ ـ ـ ــوات ل ــم يـحـ ـ ـصـل
زيادة رساميل م ـس ــاهـم ــوه ــا عل ــى أي
شركاتها.
من األرباح الـتي عرفت
بهـ ــا الـ ـشـ ــركـ ــة لـ ــوفـ ــرة
إنـتـ ــاجه ــا حـيـث ك ــانـت
تسـتحصل أربـاحاً سـنويـة بني مـئة إلـى مئتني
باملئة.
إن وق ـ ـ ــائع األم ـ ـ ــور ويف ظل اف ـتـ ـ ــراض ح ـ ـســن
النـوايا تشير بالضـرورة إلى أن هناك تصرفات
تعـب ــر عـن جت ــاوز م ــا مل ـس ــؤولـيـ ــات مالكـ ــاته ــا
اإلداري ــة ومـجل ــس إدارته ــا  -حت ــدي ــداً  -مم ــا
يفـرض علـى األجهـزة الـرقــابيــة والتفـتيـشيـة
اخملـتصة بـدءاً من ديوان الـرقابـة املاليـة مروراً
بـدائـرة تـسجيـل الشـركـات ومفـوضيـة النـزاهـة
العـامة أن تتولـى متابعـة آليات عمل الـشركات
وملحقـاتهـا احلـســابيـة ،خـاصـة أن سعــر سهم
الـشركة ،وبـعد أن كان قـد بلغ قبل سنـوات املئة
دينـار قـد تـدنـى إلـى دون الــدينــار وخمـسـمئـة
فلس ،ليتدهور إلى دينار ومئة وخمسني فلساً
يف آخـر جلـسـة أعلـن فيهـا عن مـوعـد اجـتمـاع
الهيئة العامة وجدول أعمال االجتماع.

أسعار النفط تعمق خسائرها
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ســـــــــــــوق الــــــــــســـــمـــك  ..الـعـــــــــــــرض يـــــــــــــوازي الـــــــطـلـــــب

وعـن واقع تــربـيــة األسـمــاك الـيــوم
ح ـ ــدثــن ـ ــا ال ـ ـســيـ ـ ــد علــي ف ـ ــرح ـ ــان
(صـاحب أحـواض تـربيـة األسمـاك
يف أطـراف مـدينـة بغـداد الغـربيـة)
قـ ــائالً :قــطـ ــاع الـثـ ــروة الـ ـسـمـكـيـ ــة
يعيش واقعاً غير مستقر يف جميع
جـوانـبه وهــذا يقـود إلــى ارتفـاع يف
أسعار األسمـاك يف السوق احمللية.
فـص ــاحـب احل ــوض الـي ــوم يعـتـم ــد
علــى إمكـانـاته اخلـاصـة يف تــذليل
الــصع ــوب ــات ابـت ــداءً مـن املـ ــرحل ــة
األولـى الـتي يـشــرع خاللهــا بحفـر
احل ــوض وانـته ــاءً ب ــالـنـت ــائج الـتـي
تـسفـر عـن واقع التـربيـة .إيجـابيـة
كــانـت أم سلـبي ــة .حيـث يتـم انفــاق
مـبـ ــالغ كـبـيـ ــرة عل ــى م ـسـتل ــزم ــات
احلفـر وجتهيز احلـوض مبضخات
ماء تدخل اخلدمـة مع بدء عملية
الـت ــربـي ــة وأخ ــرى خ ــارج اخل ــدم ــة
كـ ـ ــاح ـتــيـ ـ ــاط .م ـ ـ ــوضح ـ ـ ـاً أن مـ ـ ــاء
احلوض البـد من ان يتم استبداله
ي ــومـيـ ـاً ودون ذلـك تك ــون الـنـتـ ــائج
سلـبيـة جــداً فحني يـستقـر املـاء يف
احلـ ــوض ألكـثـ ــر مـن ( )24سـ ــاعـ ــة
تـهلك جـميـع األسمــاك خـصــوص ـاً
يف فصل الصيف.
وحني انتقلـنا إلـى السـيد عـبد اهلل
خـلف (صـ ـ ــاحــب حـ ـ ــوض تـ ـ ــربــيـ ـ ــة
أسمـاء يف منطقـة عكـركوف شـمال
غربي بغـداد) حدثنا بقـوله يعتمد
امل ــربــي عل ــى م ــا تـنــتجـه مف ــاقــس
أصـبعيــات األسمــاك والتـي تطـابق
املـواصفـات املتـفق عليهـا يف أحيـان
كـثيــرة ولـكن عــدم وجــود ضمــانــات
وعقـد بني املـربي وصـاحب املـفقس
يــؤدي إلــى قبــول األمــر من جــانب
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 -7تنـظيـم التجـارة اخلـارجيـة وال
سيمـا مـا يـتعلق بــاستيـراد الـسلع
الزراعية آذ أن املنتوج العراقي من
املمـكن أن يكـون وفيـرا" وذا نـوعيه
عـاليـة املـستـوى جلمـيع األصنـاف
من الفواكه واخلضر.
 -8تنـظيـم آليـة تـسـويق املـنتجـات
ال ـ ــزراع ـي ـ ــة مــن ح ـيــث ال ــتع ـب ـئ ـ ــة
وال ـتـغل ــيف والـ ـ ــزمــن أي إيـ ـصـ ـ ــال
الـسلع الـزراعيـة بـالـوقـت املنـاسب
إلى املستهلك .
 -9تفعيل نشاط الدوائر الزراعية
واالروائـي ـ ــة وت ـ ــوجه ـ ــاته ـ ــا ل ـ ــدعـم
الـقـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ــزراع ــي م ــن خـالل
دوائـرها املنتشـرة يف مختلف مدن
العراق .
 -10بنــاء السـدود واخلـزانـات بعـد
دراسـ ـ ــة م ـتـ ـ ــأن ـيـ ـ ــة مــن الـ ـ ــدوائـ ـ ــر
اخملـتـص ــة يف وزارة امل ــوارد امل ــائـي ــة
وإنـ ـ ـش ـ ـ ــاء ال ـن ـ ـ ــواظ ــم القـ ـ ـ ــاطع ـ ـ ــة
والسـدود وحسب املتطلـبات اآلنية
واحملتملة.

وترتاجع دون  60دوالرا
تـراجعت أسعـار النفـط يف أسيـا اليـوم إلـى مـا دون مـستـوى 60
دوالرا للبرميل وهو أدنى مستوى لها يف ستة أشهر ،مع تراجع
القلق إزاء برنامج إيران النووي.
وتواصـل بذلك أسعـار النفط تعـميق خسـائرهـا التي بلغت 15
دوالرا علـى مدى سـتة أسـابيع ،ولتـنخفض بـأكثـر من  %23عن
أعلـ ــى مـ ـسـتـ ــوى بـلغــته وهـ ــو  78.40دوالرا يف مـنـتــصف متـ ــوز
املاضي.
فقـد هبـط سعر اخلـام األميـركي اخلفيف تـسليم نـوفمبـر إلى
 59.94دوالرا يف إحدى مـراحل التـداول قبل أن يعـاود االرتفاع
قـليال إلـى  60.05دوالرا فـيمـا انخفـض سعـر مـزيج بــرنت إلـى
أقل من ستني دوالرا بقليل.

