
 اأعلنت مديرية املوارد املائية يف الب�رصة، اأن الرتاكيز 
امللحية يف مياه �سط العرب �سجلت خالل العام احلايل 
انخفا�س��ًا غري م�سبوق منذ ظهور اأزم��ة ملوحة املياه 
خ��الل ع��ام 2007. وق��ال مدي��ر املديري��ة مفيد عبد 
الزه��رة اإن��ه "يف الع��ام املا�سي و�سلت ن�س��ب تراكيز 
الأم��الح يف مي��اه �سط العرب عند منطق��ة �سيحان اىل 
13000 ج��زء يف امللي��ون لكنه��ا حالي��ا عند حدود 
1600 ج��زء يف امللي��ون مع ان نهر الكارون مل يزل 
مغلق��ًا"، مبين��ًا اأن "التح�س��ن ال��ذي ط��راأ خ��الل العام 
احل��ايل يعد الأف�سل منذ ن�س��وء اأزمة ملوحة املياه يف 
ع��ام 2007، وقد ح�س��ل هذا التح�سن ب�سب��ب اإيرادات 
املياه اجليدة التي ت�سل اىل الب�رصة مروراً بناظم قلعة 
�سالح، حيث تتدفق املياه با�ستمرار مبعدل 50 م3 يف 
الثاني��ة". ولفت عبد الزهرة اىل اأن "تراكيز الأمالح يف 
مياه �سط العرب �سوف تنخف�ض اأكرث عندما يبداأ مو�سم 
الأمط��ار، وكذلك عندما تق��وم اجلمهوري��ة الإ�سالمية 
الإيرانية خالل ال�سهر املقب��ل بفتح نهر الكارون الذي 
ينب��ع داخل اأرا�سيها وي�سب يف �سط العرب"، مو�سحًا 
اأنه��ا "عادة ما تغلق النهر �سنوي��ًا اأواخر �سهر حزيران 
وتعي��د افتتاح��ه منت�س��ف �سه��ر ت�رصي��ن الأول، وعند 
افتتاح��ه ي�ساه��م يف تقلي��ل ملوح��ة مياه ال�س��ط، كما 
ي�س��د الل�سان امللحي". يذك��ر اأن م�سكلة ملوحة املياه 
ناجمة عن ظاهرة طبيعية كانت تعترب نادرة احلدوث، 
اإل اأن الب���رصة اأخذت تتعر�ض لها يف كل ف�سل �سيف 
منذ ع��ام 2007، وهي تقدم الل�س��ان امللحي )اجلبهة 
امللحي��ة( الق��ادم م��ن اخللي��ج يف جمرى �س��ط العرب 

نتيج��ة قل��ة الإي��رادات املائي��ة الوا�سل��ة عرب 
دجل��ة والف��رات، بحيث ع��ادة ما 

ت�س��ل خ��الل ف�س��ل 
ل�سيف  ا

ن�س��ب الرتاكي��ز امللحي��ة الذائب��ة يف مياه ال�س��ط الذي 
ت��روى من��ه معظ��م الأرا�س��ي الزراعي��ة يف املحافظة 
وجته��ز من��ه الكثري من املناطق ال�سكني��ة اىل اأكرث من 
8000 ج��زء بامللي��ون، بينم��ا يفرت���ض اأن ل تزي��د 
ملوح��ة مياه ال��ري ع��ن 2500 جزء بامللي��ون، واما 
املي��اه منخف�س��ة امللوح��ة الوا�سل��ة من خ��الل قناة 
البدع��ة فهي غري كافي��ة ل�سد الحتياج��ات ال�سكانية، 
ولذل��ك يت��م خلطه��ا اأحيانًا م��ع مياه �س��ط العرب قبل 

�سخها اىل املناطق ال�سكنية.
 م��ن جانب اآخر اأكدت وزارة الزراع��ة، اأن العام املقبل 
�سي�سه��د الق�س��اء عل��ى ح���رصة الدوبا�ض الت��ي ت�سيب 
اأ�سج��ار النخي��ل، مو�سحة اأن اإنتاج الع��راق من التمور 
بل��غ 670 األف طن �سنويا، فيم��ا اأبلغ القطاع اخلا�ض 
ب���رصورة ت�سني��ع التم��ور وتعبئته��ا قب��ل ت�سديرها. 
وق��ال الوكي��ل الفني لل��وزارة مهدي �سم��د القي�سي اإن 
"ارتفاع ت�سدير التمور العراقية للخارج يعود لنجاح 
الوزارة يف مكافحة اآفة الدوبا�ض امل�ستوطنة يف اأ�سجار 
النخي��ل منذ عام 1922 لغاي��ة عام 2014 من خالل 
ر�ض هذه الأ�سجار يف الربيعي واخلريف مب�ستخل�سات 
نباتي��ة ومبي��دات �سديقة للبيئة وبذل��ك حت�سنت حال 
النخل��ة واإنتاجها وثمرتها"، متوقعا "الق�ساء على اآفة 
الدوبا���ض خالل العام املقب��ل". واأ�س��اف القي�سي، اأن 
"اأع��داد النخيل بداأت بالزدياد وهناك اإقبال للتو�سع 
على هذه الرثوة الوطنية وان هناك بع�ض امل�ستثمرين 

يرغب��ون يف اإن�س��اء ب�سات��ن للنخي��ل"، مبين��ا اأن 
ت��راوح  التم��ور  م��ن  الع��راق  "اإنت��اج 

األ��ف   670  - 650 ب��ن 
�سنوي��ا  ط��ن 

خالل ع��ام 2015". وطالب القي�س��ي القطاع اخلا�ض 
ب�"تكثيف جهوده يف جمال التمور واأن ل يتم ت�سديره 
بدون تعبئتها، لتجنب ت�سدير التمور العراقية باأ�سماء 
بل��دان اأخرى تعم��ل على تعبئتها"، مبين��ا اأن "العملية 
الإنتاجي��ة بيد الف��الح وامل��زارع وامل�ستثمر، يف حن 
والبحثي��ة  ال�ست�ساري��ة  بالعملي��ات  ال��وزارة  تق��وم 
واخلدمي��ة". وكان��ت وزارة الزراع��ة اأعلن��ت يف ع��ام 
2010 عن و�سع خطة ا�سرتاتيجية متتد لع�رص �سنوات 
قادم��ة للو�س��ول اىل زراع��ة 30 ملي��ون نخلة يف كل 
املحافظ��ات العراقي��ة. يذكر اأن ح���رصة الدوبا�ض التي 
ت�سيب اأ�سج��ار النخيل، متت�ض الع�س��ارة النباتية من 
ال�سع��ف الأخ���رص فيتح��ول لون��ه اإىل الل��ون الأ�سف��ر، 
وبذل��ك تق��ل عملية التمثي��ل الغذائ��ي، كما اأنه��ا تفرز 
م��ادة دب�سية لزج��ة تكون و�سط��ًا مالئمًا لنم��و العفن 
والفطري��ات، مم��ا ي�سعف منو ال�سعف وق��د يوؤدي ذلك 
اإىل موت��ه، اإ�سافة اإىل اأن اأ�سجار احلم�سيات املزروعة 
حت��ت اأ�سج��ار النخي��ل �ستتاأث��ر اأي�س��ًا به��ذا املر���ض. 
وتتعر���ض اأ�سج��ار النخيل اأي�س��ا اإىل الإ�سابة بح�رصة 
احلمرية الت��ي تهاجم الثمار يف مرحل��ة منوها الأوىل 
وكذلك يف مرحلة )اخلالل( وهي التمور غري النا�سجة، 

اإ�ساف��ة اإىل مرحل��ة )الرط��ب( وه��ي التمور 
النا�سجة.
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 ق��ال مدي��ر اإدارة العملي��ات مبرك��ز 
معه��د  والبن��اء يف  الطاق��ة  اأبح��اث 
الكويت لالأبحاث العلمية، اإن م�رصوع 
الطاقة املتج��ددة يف منطقة ال�سقايا 
�سيوف��ر نح��و 12.5 ملي��ون برمي��ل 
اكتم��ال  نف��ط مكاف��ئ �سنوي��ًا عن��د 
مراحل��ه الث��الث ع��ام 2030، وفقًا 
"كون��ا".   الكويتي��ة  الأنب��اء  لوكال��ة 
واأ�س��اف اأحمد املال، يف كلمته خالل 
الن��دوة التي نظمته��ا اإدارة العالقات 
النف��ط،  العام��ة والإع��الم يف وزارة 
ي��وم الثالث��اء، اأن تكلف��ة امل���رصوع 
ملي��ارات   4 اإىل  ت�س��ل  الإجمالي��ة 

دينار.

 نزل��ت اأ�سعار النفط، ، قبل ن�رص بيانات 
زي��ادة  اإىل  ت�س��ري  اأن  املتوق��ع  م��ن 
الأمريكي��ة وج��راء  خمزون��ات اخل��ام 
تعليق��ات م��ن فنزويال بوج��ود فائ�ض 
النفطي��ة  ال�س��وق  يف  املعرو���ض  يف 
يبل��غ ع�رصة يف املئ��ة. وتوقع حمللون 
اأن تك��ون املخزون��ات  ا�ستط��الع،  يف 
ملي��ون   2.3 بواق��ع  زادت  الأمريكي��ة 
برمي��ل يف الأ�سب��وع املنته��ي يف 16 
�سبتم��رب اأيل��ول، وم��ن املق��رر اأن يعلن 
بيان��ات  الأمريك��ي  الب��رتول  معه��د 
خمزون��ات اخل��ام الأ�سبوعي��ة. وجرى 
ت��داول خ��ام القيا���ض العامل��ي مزي��ج 
دولرا   45.58 عن��د  اخل��ام  برن��ت 
للربمي��ل بانخفا���ض ق��دره 37 �سنتا. 
ون��زل خام غرب تك�سا���ض الو�سيط 33 

�سنتا اإىل 42.97 دولرا للربميل.

الأوروبي��ة  الأ�سه��م  اأداء  تباي��ن   
ث��اين  تعام��الت  م�سته��ل  خ��الل 
جل�س��ات الأ�سب��وع، متاأث��رة برتاجع 
اأ�سع��ار النف��ط، وترق��ب ق��رار جمل�ض 
الحتياطي الفي��درايل ب�ساأن الفائدة 
الأمريكي��ة.  وبحل��ول ال�ساعة 7:20 
موؤ���رص  ارتف��ع  جرينت���ض،  بتوقي��ت 
يوروفري�س��ت 300 لأ�سهم ال�رصكات 
الأوروبي��ة %0.78، بينم��ا تراج��ع 
موؤ���رص �ستوك�ض ي��وروب 600 بنحو 

.0.18%

البصرة..  نجاح في تخفيض ملوحة مياه شط العرب وإنقاذ موسمها الزراعي 

األوراق المالية تطلق تعليمات نظام التداول عبر اإلنترنيت للمستثمرين 

 وق��ال املدير التنفي��ذي لل�سوق طه اأحمد عبد 
ال�سالم اإن �سوق العراق لالوراق املالية اأ�سدر 
تعليمات التداول عرب النرتنيت للم�ستثمرين 
بع��د ا�ستح�سال امل�سادقة الر�سمية املطلوبة 
وفق��ا للقان��ون والت��ي تت�سم��ن الج��راءات 
والآلي��ات والنظ��م املطلوبة الت��ي على �سوق 
الع��راق ل��الوراق املالية و���رصكات الو�ساطة 
اتخاذه��ا م��ن اج��ل احل�سول عل��ى ترخي�ض 

تقدمي هذه اخلدمة للم�ستثمرين.
 واأك��د ط��ه ان النظام �سيت��م اطالقه يف الربع 
الول م��ن الع��ام 2017، مبين��ًا اأن ال�س��وق 
ح��دد تعليم��ات الإف�ساح��ات املطلوب��ة من 
���رصكات الو�ساط��ة والتي تت�سم��ن اجراءات 
الف�ساح عن املخاطر امل�ساحبة لال�ستثمار 
ومن��اذج التعام��ل م��ع امل�ستثمري��ن اع��رف 
زبونك KYC، والعمولت التي �سيتقا�ساها 
الو�سي��ط، ف�سال ع��ن متطلبات تنف��ذ من قبل 
امل�ستثمرين للموافق��ة على قيامهم بالتداول 

عرب النرتنيت.
���رصكات  اأن خم���ض  ال�س��الم  عب��د  وك�س��ف   
و�ساط��ة قدمت طلبه��ا اىل ال�س��وق لال�سرتاك 
يف نظام التداول عرب النرتنيت للم�ستثمرين 
وهي �رصكة احل�رص، �رصك��ة الرافدين، �رصكة 

الربيع، �رصكة الكرمل، �رصكة اإيالف.
الع��راق  �س��وق  اأن  اىل  ال�س��الم  عب��د  ون��وه   
لالوراق املالية يتوىل من��ذ عدة اأ�سهر تنظيم 
حما���رصات وور�ض عمل ل���رصكات الو�ساطة 
به��ذه  التعري��ف  لغر���ض  وللم�ستثمري��ن 

اخلدمات.
 واأك��د عب��د ال�س��الم اأن��ه وم��ن اأج��ل جن��اح 
وا�ستمراري��ة هذا امل�رصوع فاأن ال�سوق ب�سدد 
التعاق��د مع اح��دى ال���رصكات العربية للنظم 
والربجم��ة ل�ستخ��دام النظام ال�س��ادر عنها 
وال��ذي يتناول خدمات خمتلفة ومميزة منها 
بناء مواق��ع ل�رصكات الو�ساط��ة متكن عملية 

الت��داول ع��رب النرتني��ت، ويك��ون متوافق��ا 
ومرتبطا مع نظ��ام ادارة البيانات يف �رصكة 
الو�ساطة، ف�سال عن ان يكون النظام متوافقا 
م��ع نظام الت��داول يف �سوق الع��راق لالوراق 

املالية.
 وتابع عبد ال�سالم اأن ال�رصكات تلك ممكن اأن 
توف��ر نظاما ي�ستجيب لكافة تعليمات ال�سوق 
يف الت��داول واليداع بال�سافة اىل البيانات 
املالي��ة، ناهي��ك ع��ن متك��ن امل�ستثم��ر من 
التداول بنف�سه بعد متكينه من معرفة ر�سيده 
النق��دي املعد لل�رصاء ور�سيده من ال�سهم اذا 
كان يرغب بالبيع. واأ�سار عبد ال�سالم اىل اأنه 
من املوؤم��ل توقيع التفاقية يف �سهر ت�رصين 

الول 2016.

 يف �س��اأن اآخ��ر �س��ارك العراق ممث��ال بالبنك 
العتيادي��ة  ال��دورة  اأعم��ال  يف  املرك��زي 
امل�س��ارف  حمافظ��ي  ملجل���ض  الأربع��ن 
املركزي��ة وموؤ�س�س��ات النق��د العربي��ة الت��ي 
م��ن املق��رر ان تنطل��ق الي��وم اخلمي���ض يف 
العا�سم��ة املغربي��ة الرب��اط.  وذك��ر م�سدر 
يف البن��ك ان م��ن املق��رر ان تناق���ض الدورة 
املوا�سي��ع القت�سادي��ة واملالي��ة الإقليمية 
م��ن  امل�سوؤول��ن  كب��ار  بح�س��ور  والدولي��ة 
�سندوق النق��د الدويل، مو�سح��ا ان املجل�ض 
“القواع��د العام��ة لفت��ح احل�س��اب  �سيبح��ث 
املعلوم��ات  واأم��ن  و”�سالم��ة  امل���رصيف” 
امل�رصفية الإلكرتوني��ة” و”املعايري الدولية 
للتقاري��ر املالية وانعكا�ساته��ا على الرقابة 

حلماي��ة  القان��وين  و”الإط��ار  امل�رصفي��ة” 
و”قيا���ض  املالي��ة”  اخلدم��ات  م�ستهلك��ي 
موؤ�رصات ال�سمول امل��ايل يف الدول العربية” 
و”توافق ال�سيا�س��ات الحرتازية وال�سيا�سات 
وموؤ���رصات  و”اآلي��ة  الكلي��ة”  القت�سادي��ة 
الإن��ذار املبكر”. و�سيح���رص الفعالية، ب�سفة 
مراق��ب، امل��دراء التنفيذي��ون الع��رب يف كل 
م��ن �سندوق النق��د والبنك الدولي��ن اإ�سافة 
اإىل احتاد امل�س��ارف العربية واحتاد هيئات 

الأوراق املالية العربية.
 ويت�سم��ن ج��دول اأعم��ال ال��دورة مناق�س��ة 
العم��ل  فري��ق  م��ن  كل  واأعم��ال  تو�سي��ات 
الإقليم��ي لتعزي��ز ال�سم��ول امل��ايل يف الدول 

العربية وفريق عمل ال�ستقرار املايل.

 ك�سف �سوق العراق 
للأوراق املالية عن 

اإطلقه تعليمات نظام 
التداول عرب االنرتنيت 
كا�سفًا عن تقدمي خم�س 
�سركات و�ساطة للعمل 

به، موؤكدا عن قرب 
تعاقده مع �سركات 

عربية لدعم النظام.

بغداد ـ خاص

بغداد – رسول محمد

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات
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الرحلة 

المدينة

09:15 12:0016:14 16:00 18:4516:1015:00 14:40 09:0016:3015:30 15:00 11:0016:0017:0009:00 وقت المغادرة

09:50 15:0015:1019:00 14:00 17:4516:0019:00 15:50 15:0015:3015:20 15:00 11:0010:0019:00 وقت القدوم

يمكنها ان توفر نظاما تستجيب لمقتضيات السوق


