
 توا�س��ل ت�س��دير مكثفات الغ��از ال�س��ائل، منفذ جديد 
لتع��دد االي��رادات املالي��ة، ال�س��يما ان��ه يتزام��ن م��ع 
جهود كبرية ال�س��تثمار الغاز يف جنوب��ي العراق، بعد 
ال�س��حنات الت�س��ديرية ملكثف��ات الغ��از الت��ي انطلقت 
باالم���س القريب لندخل �س��وب تعدد حقيق��ي للموارد 
وان كان ن�س��بيا، فانه قابل للنمو ال�رسيع وامل�س��اهمة 

بتعظيم املوارد املالية للبلد.
تن�سيط اال�ستثمارات

 ع�س��و منت��دى بغ��داد االقت�س��ادي جا�س��م الع��رادي 
ق��ال ان دخ��ول العراق مرحلة ت�س��دير مكثف��ات الغاز 
وتوا�س��لها يوؤ���رس اىل جن��اح جه��ود وزارة النف��ط يف 
تن�س��يط ا�س��تثماراتها يف اك��ر م��ن مف�س��ل وبالتايل 
حتقي��ق تعدد فعلي لاليرادات يف ظ��ل تاأثريات االزمة 

املالية يف موازنة العراق.
 و�س��دد على اهمية االجتاه �سوب تفعيل اال�ستثمارات 
يف جمال الغاز �س��واء حقول الغاز احلر او امل�س��احب، 
الكف��اءات  تدري��ب  عل��ى  العم��ل  اهمي��ة  اىل  الفت��ا 
املتخ�س�س��ة يف جم��ال �س��ناعة الغاز، مبين��ا اهمية 

ان�ساء مراكز تدريب با�رساف خرباء دوليني. 
احتياطيات كبرية

 يع��د العراق من البلدان التي متل��ك احتياطيات كبرية 
من��ه ولكن ال�سيا�س��ات االقت�س��ادية الت��ي كانت تنظم 

االقت�ساد حالت دون ا�ستثمار هذه الروة. 
 وكان مدي��ر ع��ام �رسكة غ��از الب�رسة �س��اميون دامن 
وملز قال خالل ت�رسيحات �س��حفية اإن "العمل يجري 

عل��ى تقوي���س حتدي��ات ا�س��تغالل كمي��ات الغاز 
الطبيعي الوفرية يف حمافظة الب�رسة 

طاق��ات  اإىل  وحتويله��ا 
حيوي��ة تعظ��م 

االفادة من املوارد وت�س��هم يف حت�س��ني حياة االأجيال 
احلالية والقادمة على حد �س��واء"، عادا اأعمال ال�رسكة  
"جزءاً من اأكرب م�رسوع للحد من حرق الغاز يف العامل، 
ولكن ا�ستح�س��النا للغاز من االآبار وحتويله اإىل طاقة 
كهربائي��ة ت�س��يء من��ازل العراقي��ني يتطل��ب تعاونًا 

وثيقًا بني اجلميع". 
 املخت�سة بال�ساأن االقت�سادي اينا�س الزبيدي اأ�سارت 
بدوره��ا اإىل اأن واق��ع االقت�س��اد العراق��ي يتطلب بذل 
جه��ود م�س��اعفة الجناز مراح��ل النهو�س با�س��تثمار 
الغاز وتوظي��ف عائداته خلدمة القطاع��ات االنتاجية 

التي حتقق تنمية م�ستدامة للبلد. 
 ولفت��ت اىل ان التقارير الدولية ا�س��ارت اىل ان العراق 
يخ���رس اكر من 10 مليارات دوالر �س��نويا جراء حرق 

الغاز.  
 هذا وقال املتحدث با�س��م وزارة النفط، اأم�س االأربعاء 
اإن العراق قام بت�س��دير �سحنة جديدة من الغاز ال�سائل 
)لال�س��تهالك املن��زيل( ع��رب موانئ حمافظ��ة الب�رسة 

جنوبي البالد.
 وقال عا�سم جهاد يف بيان ورد )اجلورنال( اإن �رسكة 
غاز الب�رسة )جنوب( �س��درت ام�س، �سحنة جديدة من 
الغاز ال�س��ائل )خا�س لال�ستخدام املنزيل( بواقع 1.6 

األف طن عرب ميناء خوز الزبري يف الب�رسة.
 واأ�س��اف اأن "ال�رسكة �ستوا�س��ل ت�س��دير �س��حنات 

جدي��دة م��ن الغ��از ال��ذي يع��د فائ�س��ًا 
ع��ن حاج��ة الب��الد"، وفق 

عنه  نقل��ت  م��ا 

االنا�سول وتابعته )اجلورنال(.
 واأعل��ن جب��ار لعيب��ي وزي��ر النف��ط العراقي منت�س��ف 
االأ�س��بوع اجلاري، عن و�سع خطة لتعزيز قطاع النفط، 
تت�سمن زيادة معدالت الت�س��دير النفطي والغازي اإىل 

جانب تعظيم تخزينهما.
 و�س��ّدر الع��راق اأوىل �س��حنات الغ��از ال�س��ائل مطل��ع 
يونيو/حزيران املا�س��ي اإىل االأ�سواق العاملية، بواقع 
األفي ط��ن بعد حتقيق اإنتاج فائ���س عن حاجة البالد، 
وال�س��حنة الثانية كانت منت�س��ف ال�سهر اجلاري وهذه 

ال�سحنة الثالثة.
 وت�س��ري التقديرات اإىل اأن الع��راق ميتلك خمزونًا بنحو 
112 تريلي��ون ق��دم مكع��ب م��ن الغ��از، اإال اأن 700 
مليون قدم مكعب من��ه كان يحرتق يوميًا نتيجة عدم 

اال�ستثمار االأمثل طيلة العقود املا�سية.
 ويعترب الع��راق واحداً من اأكر البلدان النفطية ت�رسراً 
من هبوط اأ�س��عار النفط، خ�سو�س��ًا بعد تدين االأ�س��عار 
اإىل اأق��ل م��ن 50 دوالراً، م��ا يعن��ي م�س��اعفة العج��ز 

املايل يف املوازنة ال�س��نوية. ويعتمد العراق بن�س��بة 
تتجاوز %90 من اإيراداته املالية على 

النفط.
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 ا�س��تقر �س��عر الذهب يف الع��راق عند 
ال��216 ال��ف دينار للمثقال ليومني 
متتالي��ني وبلغ �س��عر مثق��ال الذهب 
م��ن عي��ار 21 اأم�س االربع��اء، 216 
الف��ا و415 دينارا وهو ذات ال�س��عر 
خ��الل تعام��الت الثالثاء املا�س��ي. 
خم�س��ة  الذه��ب  مثق��ال  وي�س��اوي 

غرامات تقريبا.

 انخف�س��ت اأ�س��عار النف��ط اخل��ام يف 
االأ�س��واق العاملي��ة متاأث��رة بت��داول 
ال��دوالر عن��د اأعلى م�س��توى يف نحو 
ثالث��ة اأ�س��ابيع، وبيانات ع��ن زيادة 
خمزون اخل��ام يف الواليات املتحدة. 
القيا���س  خ��ام  برمي��ل  �س��عر  وبل��غ 
 48.01 "برن��ت"  مزي��ج  العامل��ي 
دوالرا، بانخفا���س ق��دره 36 �س��نتا 
عن �سعر االإغالق ال�سابق، وهبط خام 
غرب تك�س��ا�س الو�سيط االأمريكي 24 
للربمي��ل  دوالر   46.11 اإىل  �س��نتا 
النف��ط  اأ�س��عار  وتراجع��ت  الواح��د، 
اإىل  ال��دوالر  موؤ���رس  ارتف��اع  ب�س��بب 
اأعلى م�س��توياته لي�سجل م�ستوى عند 
�س��عود  وي��وؤدي  نقط��ة.    96.143
ال�س��لع  تكلف��ة  ارتف��اع  اإىل  ال��دوالر 
االأولي��ة املقومة بالعمل��ة االأمريكية، 
مث��ل النف��ط، عل��ى حائ��زي العمالت 
االأخ��رى وهو ما قد يكون من �س��اأنه 

كبح الطلب.

 اعلن ع�س��و جمل���س ادارة العتبة 
ع��ن  اخلر�س��ان  عي�س��ى  العلوي��ة 
�س��كنية  وح��دة   100 افتت��اح 
يف  النازح��ة  العوائ��ل  الي��واء 
النج��ف بالتع��اون م��ع منظمتي 
االأمم املتحدة ل�س��وؤون الالجئني 

والعون واالغاثة الكندية.
 وق��ال اخلر�س��ان ان ذل��ك ياأت��ي 
وزارة  موافق��ة  م��ع  متزامن��ا 
الهج��رة عل��ى تخ�س��ي�س مبل��غ 
خم�س��ة ملي��ارات دينار الن�س��اء 
خمي��م جدي��د يف كركوك، ي�س��م 
ال�س��تقبال  �س��كنية  وح��دة  ال��ف 
االع��داد املتزاي��دة م��ن العوائ��ل 
النازح��ة م��ن ق�س��اء احلويج��ة، 
م��ع توف��ري االبر�س��ية الكلداني��ة 
متنوعة  م�س��اعدات  باملحافظ��ة 

لتلك العوائل.  

مختصون بالطاقة: تصدير الغاز بداية التعدد الحقيقي لموارد العراق المالية

تحذيرات من اندثار الثروة السمكية.. األمراض والصيد الجائر أبرز مشكالتها

 كم��ا ان لدي��ه قابلية كب��رية للتكاثر ويوجد 
هذا النوع من ال�سمك يف اغلب انهار حمافظة 

دهوك واقليم كرد�ستان. 
 الدكت��ور �س��مري ج��ودت م��ن كلي��ة الزراع��ة 
بجامعة �سالح الدين قال يف حديث �سحفي 
"ان �س��مك ال�سخاط من االنواع ال�سارة التي 
ظهرت يف انهار اقليم كرد�س��تان ومنها نهرا 
ال��زاب االعل��ى وال��زاب اال�س��فل، كذل��ك ظهر 
يف بح��ريات دوكان ودربنديخ��ان وبخم��ة، 
وميتلك هذا النوع من ال�سمك امكانية التكاثر 
ب�س��كل �رسيع وامل�س��كلة االكرب التي ي�س��ببها 
قيام��ه ب��اأكل بيو���س االن��واع االخ��رى من 

اال�سماك".
حجم �سغري 

 ج��ودت ا�س��ار اىل ان حج��م �س��مك ال�س��خاط 
�س��غري جدا مقارنة باال�س��ماك االخرى حيث 
ال يتعدى وزنه 750 غراما، لهذا ال�س��بب فان 

اقبال املواطنني على �رسائه قليل جدا. 
 وطالب ب���رسورة اتخاذ االج��راءات الكفيلة 
لل�س��يطرة على تكاثر �سمك ال�سخاط يف انهار 
اقلي��م كرد�س��تان ع��ن طريق اج��راء االبحاث 
البايولوجي��ة عل��ى ه��ذا الن��وع م��ن ال�س��مك 
ومعرفة وقت تكاثره ومكان و�س��ع بيو�س��ه 
بغية تقليل اعداده ويف الوقت نف�سه حذر من 
ان ا�ستمرار تكاثره �سيوؤدي اىل انقرا�س انوع 
اخ��رى من اال�س��ماك الت��ي يقب��ل املواطنون 
عل��ى �رسائه��ا، مبين��ا ان ه��ذا العم��ل يتطلب 
الزراع��ة  ووزارة  اجلامع��ات  ب��ني  تعاون��ا 

واملوارد املائية يف االقليم.
يتغذى على البيو�س 

 م��ن جانبه اكد فرا�س املزوري مدير م�رسوع 
تربية اال�سماك يف الكلية ذاتها ان هذا النوع 
من ال�سمك الذي و�سل من االنهار الرتكية قبل 
عدة �س��نوات قد �سبب م�سكلة كبرية ملحافظة 
دهوك واقليم كرد�ستان وحتى ملناطق اخرى 
يف الع��راق، النه يقوم بالتغ��ذي على بيو�س 
وان  والكط��ان،  ال�س��بوط  ال��كارب،  ا�س��ماك 
طول �س��مك ال�س��خاط ال يتعدى 26 �سم ولهذا 

ال�سبب ال يوجد اقبال على �رسائه.
 واكد انه اذا ا�س��تمر تكاثر هذا ال�س��مك ال�سار 
م��ن دون اتخ��اذ االجراءات الت��ي حتول دون 
ح��دوث ه��ذا التكاث��ر، �س��يهدد اىل ح��د كبري 

وجود االنواع االخرى من اال�سماك.
 املزوري ك�س��ف الزيادة ال�رسيعة العداد هذا 
ال�سمك على ح�س��اب اال�سماك االخرى و قال: 
القليلة املا�س��ية بداأ ميثل  ال�س��نوات  "خالل 
�سمك ال�سخاط 70 اىل 80 باملئة من ا�سماك 
انه��ار حمافظ��ة ده��وك وحالي��ا ي�س��كل هذا 
ال�سمك الن�س��بة االكرب من اال�سماك املوجودة 
يف انه��ار اخلاب��ور و جمب��ور وانهار ق�س��اء 

العمادية".
اإجراءات منا�سبة 

 ح��ول الط��رق االن�س��ب للتقلي��ل م��ن اع��داد 
يف  "نح��ن  امل��زوري:  يق��ول  ال�س��مك،  ه��ذا 

كلي��ة الزراع��ة بجامع��ة ده��وك احطن��ا كال 
م��ن مديري��ة بيئة ده��وك واملديري��ة العامة 
للزراعة  ومديرية البيطرة علما بهذه امل�سكلة 
و�رسورة اتخاذ االجراءات املنا�سبة جتاهها 
واقرتحنا عليهم ال�س��ماح ل�س��يادي اال�سماك 
ب�س��يد هذا النوع من ال�س��مك خالل فرتة منع 
�س��يد ال�سمك اثناء التكاثر الذي يبداأ من �سهر 

اآذار و لغاية نهاية �سهر حزيران".
 م��ن جانبه��ا ك�س��فت الباحث��ة يف امرا���س 
دور  وج��ود  ع��ن  ح�س��ني،  اآالء  اال�س��ماك، 
ل�س��يادي اال�س��ماك يف زي��ادة اع��داد �س��مك 
ال�سخاط عن طريق ا�س��طياده واح�ساره اىل 
م�س��اريع تربية اال�س��ماك، من دون معرفتهم 
بنوع هذا ال�س��مك، الأن �س��مك ال�س��خاط ي�سبه 
كثريا �س��مك ال��كارب وال�س��يادون له��م دور 
كبري، من دون ق�س��د ومعرف��ة، يف تكاثر هذا 

ال�سمك.
 وقال مدير الروة ال�س��مكية يف وزارة زراعة 
حكوم��ة اإقليم كرد�س��تان �س��ريوان �س��عيد اإن 
الوزارة بداأت تنفيذ م�س��اريع لرتبية االأ�سماك 

باالعتماد على االأقفا�س العائمة.
 واأكد ان الوزارة قامت ببناء ت�س��عة م�ساريع، 
اأحوا���س عل��ى  يت�س��من كل منه��ا ثماني��ة 
م�س��احة 16 م��رتا مربع��ا، مت اإن�س��اوؤها على 

نفقة وزارة الزراعة.
 واأ�ساف �سعيد اأن الهدف من اإقامة مثل هذه 

امل�ساريع احليلولة دون هدر الروة املائية.
 واأك��د �س��عيد اأن االإنت��اج املحل��ي م��ن حلوم 
االأ�س��ماك اأقل من اال�س��تهالك املحلي، م�سرياً 
ال�س��ترياد  اإج��ازات  متن��ح  مديريت��ه  اأن  اإىل 

االأ�سماك من دول اجلوار ب�رسوط حمددة.

 حذر عدد من 
االكادمييني 

واملخت�صني يف جمال 
الرثوة ال�صمكية 

وامرا�ض اال�صماك من 
وجود نوع �صار من 
ال�صمك ي�صبب �صررا 
كبريا النواع اخرى 

من اال�صماك، موؤكدين 
ان اخلطر االكرب 

الذي ي�صببه )�صمك 
ال�صخاط( هو قيامه 

باأكل بيو�ض االنواع 
االخرى من اال�صماك.

دهوك – متابعة

بغداد – خاص

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
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