
ح�سن  املائية  امل���وارد  لوزير  �سدرت  جديدة  ت�رصيحات   
اجلنابي نهاية اال�سبوع املا�سي )اخلمي�س 27 – ت�رصين االول 
– 2016( ذكر فيها وجود خماطر تواجه العراق عن طريق �سد 
الي�سو الذي قامت ببنائه تركيا، معربا عن، قلقه من قرب البدء 
اأن ال�سد �سيوؤثر  اإىل  بخزن املياه يف �سد الي�سو الرتكي، م�سرياً 

على الواردات املائية يف نهر دجلة.
ن�سخة  تلقت )اجلورنال(  املائية  املوارد  لوزارة   بح�سب بيان 
ال��دورة  اجتماعات  خ��ال  كلمته  اأثناء  اجلنابي  "قال  منه 
م�رص،  يف  املنعقدة  للمياه  العربي  الوزاري  للمجل�س  الثامنة 
�سلبية  تاأثريات  له  الي�سو  �سد  يف  املياه  بخزن  تركيا  بدء  ان 
نهر  يف  املائية  ال����واردات  على  �سيوؤثر  حيث  ال��ع��راق  على 
اإىل اتفاق  "التفاو�س اجلاد للتو�سل  اإىل  دجلة"، داعيًا تركيا 
مع  ين�سجم  والفرات ومبا  دجلة  نهري  املياه يف  لق�سمة  دائم 
بني  العليا  امل�سالح  حتتمه  وما  الدولية  واالأع��راف  القوانني 

البلدين ف�سًا عن مبادئ ح�سن اجلوار".
العراق  يواجه  ان  واملياه  الزراعة  قطاع  يف  اخل��راء  يتوقع   
 11 انخفا�سا حادا بح�سة العراق من مياه نهر دجلة بن�سبة 
اي�سا  ويت�سبب  الرتكي،  الي�سو  �سد  ب�سبب  مكعب،  مرت  مليار 
الزراعية  االأرا���س��ي  من  كبرية  وم�ساحات  االأه���وار  بجفاف 

العراقية.
الذي يكون  الوقت  “يف  اإنه  ال�سيد قال،   اخلبري املائي عبا�س 
العراق من �سحة  الي�سو يف تركيا غري مكتمل، يعاين  �سد  بناء 
يف املياه نتيجة تقليل احل�س�س املائية لنهري دجلة والفرات 
وروافدهما من قبل دول اجلوار”، واأ�ساف عندما يتم اكتمال 
�سيوؤثر  مما  املياه،  تلك  وقلة  �سحة  من  �سيزيد  الي�سو  �سد  بناء 
ب�سورة كبرية على البيئة وحياة ال�سكان املعتمدة على الزراعة 
الت�سحر  ظاهرة  من  �ستعاين  التي  العراق  جنوب  منطقة  يف 

ونزوح �سكاين منها.
مواقف خجولة 

اأن  ال�سبت،  اأم�س  ل�)اجلورنال(  ت�رصيح  خال  ال�سيد،  وذكر   
ال�سد،  هذا  بناء  جتاه  “خجولة”  العراقية  احلكومة  مواقف 
احلكومة  على  ال�سغوطات  ممار�سة  اأو  املفاو�سات  حيث  من 
االقت�سادية  بالورقة  بتلويح  وطالبها  بنائه،  لوقف  الرتكية 
املائية  احل�س�س  حتديد  جمال  يف  تركيا  على  �سغط  كعامل 

لنهري دجلة والفرات.
 ويبلغ حجم التبادل التجاري )جتارة من طرف واحد – تركيا 
يف الواقع( بني العراق وتركيا اأكرث من 12 مليار دوالر، بينما 
ي�سدر العراق اأغلب النفط امل�ستخرج من حمافظة كركوك عر 

ميناء جيهان الرتكي.
االأهوار  �ست�سبب بجفاف  املائية  انخفا�س احل�سة  ان   ويبني 
يف  فيها،  واحليوانية  النباتية  البيئة  وتدمري  العراق  جنوبي 
ورو�سيا،  اأوروبا  من  �ستاء  املهاجرة  للطيور  تعد موطنا  حني 

ودمار اقت�ساد ال�سكان املحليني.
امل��وارد  وزارة  قيام  "اهمية  على  ذات��ه  الوقت  يف  م�سددا   
بعد  خ�سو�سا  للعراق  املائية  احلالة  بتقييم  العراقية  املائية 
ت�رصيحات وزيرها االخرية، وان تقوم باعداد درا�سات حلول 
م�ستقبلية  خطط  وو�سع  ال�سدود،  ببناء  تركيا  قيام  �سوء  يف 

الحتواء االأ�رصار املحتملة".
اأهمية نهر دجلة تكمن يف درا�سة عوامل  "ان  وتابع  احلديث 
ال�سكانية  للمجتمعات  البيئية  والتوعية  النهر،  على  التهديد 

امل�ستقرة على �سفافه".
يف  العراق”  “طبيعة  منظمة  مكتب  مدير  ا�سار  جانبه  من   
ال�سدود  اأح��د  هو  الي�سو  �سد  اأن  اإىل   االأ�سدي  جا�سم  االأه��وار، 
قليلة، ومت  �سنوات  به منذ  العمل  وبداأ  نهر دجلة  الكبرية على 

حتويل جمرى النهر، واملبا�رصة ببناء هيكل ال�سد.
 واأفاد باأن ال�سد ميتلك طاقة خزنية هائلة بحدود 11.7 مليار 

مرت مكعب، ويبعد عن احلدود 65 كلم و�سيوفر 
ول��ك��ن  م���ي���غ���اواط،   1600

 27 �سيغرق 

مدينة تركية ومنها مدينة ح�سن كيف امل�سنفة �سمن الرتاث 
االإن�ساين ملنظمة اليون�سكو.

الي�سو  �سد  فاإن  العراق”  “طبيعة  منظمة  اإح�سائيات  وح�سب   
�سيخف�س ح�سة العراق من مياه نهر دجلة من 20.93 مليار 
اأي  ال�سنة  9.7 مليار مرت مكعب يف  اإىل  ال�سنة  مرت مكعب يف 

مبقدار 11 مليار مرت مكعب يف ال�سنة.
العراق  اأه��وار  �سيجفف  اإكماله  حني  امل�رصوع  ب��اأن  معتقدا 
وكذلك  دجلة،  نهر  على  يعتمد  الذي  احلويزة  هور  وخ�سو�سا 
�سيهدد االأجزاء الرئي�سة من االأهوار الو�سطى التي مت اعتبارها 

كمحمية طبيعية.
 واأ�سار اإىل اأن “مباحثات العراق مل تثمر منذ عقود طويلة مع 
التي تعتر نهري دجلة والفرات عابرين ولي�سا  جارته تركيا 
دوليني م�سرتكني، بينما ت�رص احلكومة العراقية على اأن لديها 

احل�سة التاريخية من املياه للنهرين”.
�سدا   22 املا�سي  القرن  ت�سعينيات  بداية  يف  تركيا  و�سيدت   
كان اأكرها �سد اأتاتورك على نهر الفرات الذي ت�سبب يف وقتها 
اأي�سا بناء  الفرات ب�سورة كبرية، وتعتزم  بانخفا�س م�ستوى 
�سد جديد على نهر دجلة على بعد 27 كلم من احلدود العراقية 

لتوزيع مياه الري ملناطق جنوب �رصق تركيا.
 واأن�ساأت اإيران �سدودا ترابية منعت و�سول مياه هور احلويزة 
ونهر الكرخة من الدخول لاأرا�سي العراقية، كما قطعت مياه 
العذبة  املياه  من  كبرية  كميات  ي�سب  كان  الذي  كارون  نهر 
يف �سط العرب، و�سبب ذلك زيادة املوجة امللحية القادمة من 

اخلليج وهاك اآالف النخيل.
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 بلغ �سع��ر الذهب العراق��ي للمثقال 
الواح��د عي��ار 21  اىل  210 اآالف 
دين��ار،  فيم��ا و�س��ل �سع��ر الذه��ب 
عي��ار 18 اىل 180 الف��ا. وح�س��ب 
االرقام الواردة  م��ن �سوق ال�ساغة 
يف الع��راق بلغ �سعر مثق��ال الذهب 
، عي��ار  21  ، 210 اآالف و 457 
دين��ارا، وعيار 18 بلغ �سعر مثقاله 
180 ال��ف 400  دين��ار. ويتعامل 
ال��ذي  باملثق��ال  العراق��ي  ال�س��وق 
يع��ادل 5 غرامات من الذهب. وبلغ 
�سع��ر الذهب عي��ار24، له��ذا اليوم 

     . 514  دينارا  240 الفا و 

 اعلن م�رصف الرافدين، ام�س ال�سبت، 
ع��ن ارتف��اع ع��دد فروع��ه اىل 164 
فرع��ًا بعد افتتاح ف��رع له يف مديرية 
جمرك الو�سطى، موؤكدا �سعيه لتو�سيع 

عمله يف اأنحاء الباد كافة.
 وقال املكتب االإعامي للم�رصف يف 
بي��ان ورد ل�)اجلورنال(، ان��ه "افتتح 
جم��رك  مديري��ة  يف  احل�س��وة  ف��رع 
لتق��دمي  ببغ��داد  الو�سط��ى  املنطق��ة 
للمواطن��ني  امل�رصفي��ة  اخلدم��ات 
واملوظف��ني"، مبين��ا اأن "عدد فروعه 

ارتفع اىل 164 فرعا".

 اكد اخلبري االقت�سادي با�سم انطوان، 
ام�س ال�سبت، اأن حترير املو�سل ب�سكل 
كبري، �سيقل�س م��ن االنفاق احلكومي 
بنح��و 30 ملي��ار دوالر �سنويا. وقال 
اإن  �سحف��ي،  ت�رصي��ح  يف  انط��ون 
“انته��اء حترير املناط��ق من داع�س 
اىل  النازح��ني  واع��ادة  االجرام��ي 
مناطقهم �سينهي هدر نحو 30 مليار 
دوالر ما ب��ني اجلهد احلربي و�رصف 
االم��وال عل��ى النازح��ني”. وا�س��اف 
انطوان، ان “اعادة النازحني �سيحول 
تل��ك الق��وة م��ن م�ستهلك��ة اىل ق��وة 
منتج��ة يف مناطقه��ا باالعتماد على 
اع��ادة امل�سان��ع املعطل��ة والزراع��ة 
ف�سا عن ايق��اف ر�سد مبالغ الإعالة 

تلك الفئة”.

على لسان وزير الموارد المائية

سد اليسو.. تحذيرات حكومية من خطر جديد يهدد العراق مائيا

ظاهرة غريبة عن اسواقنا

تجار الجملة يفرضون مواد بـ"القوة" على أصحاب المحال التجارية
بائعو  اال���س��ل��وب  ه���ذا  ي�ستعمل  ك��ذل��ك   
يريدون  كانوا  حني  والفواكه  اخل�رصوات 
الطلب  يقل  التي  ال�سلع  بع�س  يبيعوا  ان 
مع  �رصائها  على  امل��واط��ن  فيجر  عليها 

بع�س مايرغب به.
اأ�سواق،  �ساحب  ال�سعيدي  ح�سن  ويقول   
"يفر�س علينا بع�س جتار اجلملة ب�سائع 
والتي  ب�رصائها  نقوم  التي  الب�سائع  غري 
التي  اوتلك  ت�سوقنا  قائمة  يف  درجناها 
املحل  يف  دائ��م��ا  ال��زب��ون  عنها  يبحث 
وعليها طلب كبريمن املواطنني"، وي�سيف 
ال�سعيدي "ي�سرتط علينا بع�س التجار هذا 
جتهيزنا  ابقاء  مقابل  املجحف  ال�رصط 
اال  الميكننا   لذلك  بالتق�سيط،  بالب�سائع 
اخل�سوع ل�رصوطهم من اأجل ملء حماتنا 
بالتق�سيط  لنا  تدفقها  و�سمان  بالب�سائع 

املريح".
جميع  ويف  بالعراق  التجارة  �سهدت  وقد   
قطاعاتها احلكومية واخلا�سة واملختلطة 
اأي�����س��ا ان��ت��ع��ا���س��ا ك��ب��ريا يف اال���س��ت��رياد 
املنطقة  يف  ال��ع��م��ل  ا���س��واق  واق��ت��ح��م��ت 
العاملية،  ال�رصكات  كريات  مع  وتعاونت 
ومت بناء املوالت التجارية و�سط العا�سمة 
متخ�س�سة  �سخمة  اأ�سواق  فتح  اىل  بغداد 

بب�سائع معينة. 
تاجر  عامًا   حممد" 36  "اأبو  نفى  بينما   
"اإك�س�سوارات"  يف كرباء وجود اأي حاالت 
املحل  ف�ساحب  ب�سائع،  لفر�س  اجبارية 
وغري  يريدها  التي  الب�ساعة  باختيار  حر 
اليرغب  ب�ساعة  ���رصاء  على  مطلقا  جمر 
بها، بل بالعك�س فان التاجر ا�سبح اليوم 
الذين  امل��ح��ال  ا�سحاب  برتغيب  ي��ق��وم 
يقومون بالت�سوق منه باجلملة خمافة ان 
يقومون باالنتقال اىل تاجر اخر والتب�سع 
وال�سلع  بالب�سائع  عامرة  فاال�سواق  منه، 
ولي�ست هناك تعريفة كمركية على دخول 
على  املناف�سة  فان  لذلك  للباد  الب�ساعة 

لكن  املحلية،  بال�سوق  التجار  بني  اأ�سدها 
هناك بع�س احلاالت التي حتدث يف بع�س 
والفواكه  اخل�رصوات  يف  ال�سيما  املناطق 
على  يفر�س  �سابقا  كان  التاجر  ان  حيث 
باذجنان  كي�س  ب�����رصاء  يقوم  ان  البائع 
اي�سا  بدوره  والبائع  طماطم  �سندوق  مع 
يفر�س على املواطن ان يقوم ب�رصاء مع كل 
البائع  كغم طماطم كغم باذجنان ليتمكن 
وهذه  كامل،  ب�سكل  ب�ساعته  من ت�رصيف 
حمدودية  ب�سبب  حت��دث  كانت  احل���االت 

التجارة انذاك.   
 فيما اأكدت وزارة التجارة يف ت�رصيحات 
العراق ي�سعى اىل تطوير  اعامية لها بان 
التن�سيق  العربي امل�سرتك من خال  العمل 

مع اال�سقاء العرب ومتابعة مقررات القمم 
االقت�سادي  املجل�س  ومومترات  العربية 
واللجان  ال��ف��رق  ومتابعة  واالجتماعي 
الت�رصيعات  باعداد  البدء  لغر�س  الوطنية 
االحتاد  وتنفيذ  التجارة  لت�سهيل  الازمة 
دائرة  اأعلنت  فيما  اإجن��ازه.  بعد  الكمركي 
ان  التجارة  وزارة  يف  ال�رصكات  ت�سجيل 
تا�سي�س  معامات  اجنزت  الدائرة  ماكات 
ل�رصكة  مكتب  و)9(  وطنية  �رصكة   )197(
املا�سي  ح��زي��ران  �سهر  خ��ال  اجنبية 
�رصكة  ح�سابات  ودمج  مال  راأ�س  وزيادة 
 )34( وت�سديق  �رصكة.  وت�سفية ح�سابات 
حم�رصا خا�سا باجتماعات الهيئة العامة 
ت�سديق  عن  ف�سا  امل�ساهمة  لل�رصكات 

قرارات الهيئة العامة ل�رصكات اال�سخا�س 
املحدودة والبالغ عددها )1022( قرارا.

برفع  العراقيني  التجار  مواطنون  ويتهم   
الب�سائع  ب��ان��واع  وال��ت��اع��ب  اال���س��ع��ار 
غري  ب�سور  للباد  وادخالها  امل�ستوردة 
م�����رصوع��ة وخم��ال��ف��ة ل�����رصوط اال���س��ت��رياد 
م��واد  ت��وري��د  مايتم  وغالبا  والت�سدير، 
غذائية منتهية ال�ساحية وفا�سدة وتغيري 
تاريخ انتاجها، ويطالب هوؤالء املواطنون 
اكرث  �سيطرة  بفر�س  املركزية  احلكومة 
الرقابة  وت�سديد  احل��دودي��ة  املنافذ  على 
للباد  ال��داخ��ل��ة  وال�سلع  الب�سائع  على 
وتكثيف  النوعية  ال�سيطرة  اجهزة  وتطوير 

اآليات التفتي�س. 

 الكثري من الأ�ساليب التي 
ي�ستعملها بع�ض التجار 

لت�سريف ب�سائعهم التي 
يريدون التخل�ض منها 
وت�سريفها، عن طريق 

بيعها اىل ا�سحاب املحال 
مع ب�سائع اخرى، وغالبا 

ما تكون تلك الب�سائع 
من عطور و�سكائر 

واك�س�سوارات ومالب�ض 
وغريها من الب�سائع غالية 
الثمن وجيدة النوعية  لكن 

الطلب عليها ب�سبب اأ�سعارها 
اأو لأنها جديدة وغري جمربة 
بال�سوق مثل باقي الب�سائع 
املوجودة بقوة يف الأ�سواق

بغداد - متابعة

بغداد - علي كريم اذهيب

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


