
املياه  على  كامل  ب�شكل  يعتمد  الريفي  املواطن  يعد  مل   
االمر,  بهذا  املعنية  الدوائر  توفرها  التي  لل�رشب  ال�شاحلة 
فقد ازداد �رشاء املواطن يف القرى واالرياف للمياه املعدنية 
املعقمة يف القناين ال�شغرية واملتو�شطة, فيما ال تزال اال�رش 
ال�شحي  ال�رشف  و�شائل  ت�شتخدم  احل�رشية  املناطق  يف 
لالح�شاء  املركزي  اجلهاز  اأ�شدره  تقرير  بح�شب  البدائية 
"ان  فيه  ذكر  لـ)اجلورنال(  وورد  التخطيط  لــوزارة  التابع 
 RO ن�شبة اال�رش التي ت�شرتي املياه )املعباأة او القناين الـ
 ,47.4% بلغت  ال�رشب  لغر�ض  املتنقل(  ال�شهاريج  مياه 
حيث اعتمد اكرث من ن�شف ال�شكان يف املناطق الريفية على 
�رشاء املياه ل�شد حاجتها", م�شرية اىل ان "ال�شبب وراء ذلك 
الوا�شلة للمنازل, ا�شافة اىل عدم و�شول  هو رداءة املياه 
الريفية,  املناطق  بع�ض  اىل  االإ�شالة  مياه  �شبكات  خدمة 
ا�شتخدام املياه  االأ�رش اىل  %2.2 من هذه  الذي دفع  االمر 

ال�شطحية لل�رشب".
%72 من  يقارب من  "ما  ان  تقريره  وا�شاف اجلهاز يف   
دون  لل�رشب  �شاحلة  غري  اال�شالة  مياه  ان  ــدوا  اك اال�ــرش 
اجلنوبية  املناطق  يف  وا�شح  ب�شكل  ظهر  وقــد  معاجلة, 
وبن�شبة %94.4".  وا�شار اجلهاز خالل التقرير ان "اال�رش 
ال�رشف  و�شائل  ت�شتخدم  تــزال  ال  احل�رشية  املناطق  يف 
 5.6% وبن�شبة  املغطاة  كاملجرى  البدائية  ال�شحي 
 2.8% %11.3 والعراء بن�شبة  واملجرى املفتوح وبن�شبة 
ال�رشف  مبجال  اخلا�شة  التحتية  البنى  رداءة  يعك�ض  مما 
ال�شحي يف بع�ض املناطق".  يذكر ان الكثري من العراقيني 
اأو  املحلية,  االأ�شواق  من  املعبئة  املياه  �رشاء  اىل  يلجاأون 

و�شع فالتر خا�شة لت�شفية املياه.
املياه جتارة رابحة

هذه  رواج  ان  اخت�شا�شيون  رجــح   
قدم  اىل  يعود  التجارة 

ة  ء ا د ر و

ا�شباب هذا  االإ�شالة وتك�رشها وزيادة امللوحة اهم  �شبكات 
العزوف وقال فالح ح�شن )�شاحب معمل تعبئة مياه( نحن 
املياه  عبوات  النتاج  موؤهلة  غري  معامل  هناك  ان  نوؤكد 
على  �شلبا  يوؤثر  وهــذا  ال�شحية  الرقابة  اعني  عن  وبعيدة 
حياة املواطن كما ان ل�شناعة املياه مراحل من اهمها كلور 
املياه اأي و�شع مادة الكلور للمياه او تعقيمها بغاز االوزون 
املاء مرا  الكلور جتعل  ن�شب  زيادة  الطرق الن  اف�شل  وهي 
�شامة  معامل  هي  النظامية  غري  املعامل  ان  وباعتقادي 

تهدد حياة املواطن . 
 ويعزي املواطن حميد �شالح اأ�شباب ازدياد ال�رشاء لعبوات 
القناين ال�شغرية واملتو�شطة للمياه املعدنية اإىل ان ال�شبكات 
الذي  االمر  امللوحة  ن�شبة  رداءة وزيادة  املحلية تعاين من 
الت�رشيحات  عن  ناهيك  املعباأة  املياه  ا�شتهالك  من  زاد 
االعالمية التي تظهر بني احلني واالخر من انت�شار المرا�ض 
تتعلق با�شتهالك املياه كان له االثر البالغ بزيادة ا�شتهالك 

املياه املعباأة .
املياه امل�شرتكة

 يف املقابل يرى متخ�ش�شون يف �شوؤون املياه ان ال�شيا�شات 
يف  العراق  مع  تت�شارك  التي  العراقي  اجلوار  لدول  املائية 
االمر  اال�شتغالل وفر�ض  قليل من  بقدر غري  تتميز  االنهار, 
الواقع وعدم مراعاة ظروف العراق واحتياجاته من املياه 

�شواء الغرا�ض الزراعة او اغرا�ض اال�شتهالك االخرى.
ويف هذا ال�شياق يقول ا�شتاذ القانون يف جامعة بابل عالء 
العراق  اىل  الداخلة  املائية  "ان احل�شة  العنزي  احل�شن  عبد 

من جهة �شوريا اقل من ) 200 م3/ثانيه ( يف حني ان 
امل�شئولني  ت�رشيحات  بح�شب  االتفاق 

الــــعــــراقــــيــــني هـــــو ) 

500م3/ ثانيه ( بن�شبة %58 للعراق و%42 ل�شوريا على 
وي�شري  اكرب".  الزراعية  وارا�شيه  العراق  م�شاحة  ان  اعتبار 
والثنائية  الثالثية  االتفاقيات  من  بالرغم  انه  اىل  العنزي 
 1920 عام  منذ  وتركيا  و�شوريا  العراق  بني  عقدت  التي 
ح�شة  تكون  ان  على  واالتفاق   , بينها  فيما  املياه  لتق�شيم 
 2008 عــام  اآخرها  كــان  والتي  500م3/ثانية  العراق 
الوزراء  ورئي�ض  املالكي  نوري  العراقي  الوزراء  رئي�ض  بني 
الرتكي رجب طيب اردوغان خالل زيارته للعراق وبالرغم 
يف  عقدت  والتي  واحللفاء  تركيا  بني  ال�شلح  معاهدة  من 
اتفاقية متعددة االطراف ت�شمنت  1923 وهي  لوزان عام 
يف  جــاء  والــفــرات  دجلة  نهري  مبياه  يتعلق  خا�شا  ن�شا 
املادة 109 من هذه االتفاقية الذي ال ي�شمح الية دولة من 
هذه الدول الثالث باإقامة �شد او خزان او حتويل جمرى نهر 
دون ان تعقد جل�شة م�شرتكة مع الدول االخرى وت�شت�شريها 
ل�شمان عدم احلاق االذى بها, اال ان اجلانب الرتكي وا�شل 
�شد  اآخرها  �شدا   23 ببناء  وقام  االتفاقيات  جلميع  نق�شه 
االكراد  التي يقطنها  دام( يف منطقة )ح�شن كييف(  )الي�شو 
والذي يبلغ ارتفاع من�شوب املياه فيه اكرث من )60( مرتا, 
 50% من  اكرث  لي�شادر   2014 عام  بناوؤه  �شيكتمل  حيث 
من مياه نهر دجلة لي�شبح هو االآخر �شحيحا كالفرات الذي 

�شادر �شد اتاتورك ن�شبة كبرية من مياهه ت�شل اىل 
."  60%
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 ارتفع �شــعر الذهب العراقــي للمثقال 
الواحد عيار 21  اىل  206 الف دينار,  
فيما و�شل �شــعر الذهب عيار 18 اىل 
177 الفــا. وح�شــب االرقــام الواردة  
من �شــوق ال�شاغة يف العراق بلغ �شعر 
مثقــال الذهب, عيــار 21 اليوم 206 
الــف و 661 دينــارا, وعيــار 18 بلغ 
�شعر مثقاله 177 الف و 146  دينارا 
. ويتعامل ال�شــوق العراقــي باملثقال 
الــذي يعــادل 5 غرامات مــن الذهب. 
وبلغ �شــعر الذهب عيار24, لهذا اليوم 

234 دينارا. 236 الف و 

اأن  اأعلنــت اللجنــة املاليــة النيابيــة,   
اأم�ــض ال�شــبت 15 ت�رشيــن االول موعد 
قانــون  مل�ــرشوع  احلكومــة  ت�شــليم 
العامــة  االحتاديــة  املاليــة  املوازنــة 
للدولة لعام 2017, اىل جمل�ض النواب. 
وقال ع�شــو اللجنة, �رشحــان اأحمد يف 
ت�رشيح �شــحفي, ان "اللجنة مل ت�شتلم 
حلــد االآن م�رشوع قانــون املوازنة لكن 
هــذا ال مينــع ان تتاأخــر عــن موعدها, 
فقــد ا�شــتلمنا موازنة 2015 يف �شــهر 
كانــون الثــاين مــن نف�ــض العــام ويف 
2016 تاأخرت اأي�شــا وهذا التاأخري ال 
يرتتــب عليه اأي اإجراء جزائي". م�شــريا 
اىل "اننا نحتاج ملناق�شة املوازنة وهذا 
ال تتعدى ال�شــهر واأتوقع اإقرارها نهاية 

هذا العام". 

اأ�شــعار النفــط مــع ارتفــاع   تراجعــت 
عــدد  يف  جديــدة  وزيــادة  الــدوالر, 
من�شــات احلفــر الباحثــة علــى النفــط 
يف الواليــات املتحدة, وهــو ما قابلته 
توقعــات ببقــاء �شــعر اخلام فــوق 50 
دوالرا للربميــل بدعــم من اإجــراء اأوبك 
بخ�شــو�ض  املباحثــات  مــن  املزيــد 
خف�ــض االإنتاج. ووفقا ملا نقلته وكالة 
�شــعر خــام  تراجــع  لالأنبــاء,  رويــرتز 
القيا�ــض العاملــي مزيج برنــت ثمانية 
�شــنتات اأو ما يعادل 0.2 باملئة ليبلغ 
عنــد الت�شــوية 51.95 دوالرا للربميل, 
وعلى مدى االأ�شــبوع ا�شــتقر �شعر برنت 

دون تغيري يذكر. 

نصف سكان الريف يشترونها 

مختصون: تردي شبكة المياه الصالحة للشرب وراء اإلقبال على المياه المعبأة

بعد توقف إمداد السعودية.. العراق يزود مصر بالنفط الخام 
 وقــال الزبيــدي يف بيان �شــدر عن مكتبه, 
"تابعنا ردة فعل م�رش االإعالمية على قيام 
�رشكــة ارامكــو ال�شــعودية باإيقــاف تزويــد 
م�رش مبا يقرب من 700 األف برميل ير�شل 
�شهريا من امل�شــتقات النفطية �شمن اتفاق 
كان قــد ابــرم بني الطرفــني منذ �شــهر اآذار 

املا�شي".
 وطالب الزبيدي احلكومة العراقية بـ"تفعيل 
مذكرة التفاهــم املوقعة بني العراق وم�رش 
منــذ �شــهر ني�شــان املا�شــي والتي تق�شــي 
بتزويد م�رش بالنفــط اخلام العراقي مبقدار 
مليــوين برميــل �شــهريًا مقابل قيــام م�رش 
بت�شديد ثمنها عرب م�شــتقات نفطية لتغطية 

احتياجات العراق".
 ودعــا احلكومــة اإىل "اال�شــتجابة للمطلــب 
امل�رشي القا�شــي ب�رشاء �شحنات من النفط 
العراقــي بالدفع االآجل بعد �شــتة اأ�شــهر من 
اال�شتالم بينما وافق العراق على تنفيذ هذه 

الرغبة بالت�شديد بعد ثالثة اأ�شهر".
 واأ�شــاف الزبيــدي اأن "م�ــرش ت�شــهد اليوم 
مواقفهــا  جــراء  �شــعودية  �شــعواء  حملــة 
لدعــم الــدول العربية يف مواجهــة االإرهاب 
العــراق  التكفرييــة مــا يدعــو  واملجاميــع 
للوقــوف اإىل جانــب م�ــرش دعمــا للمواقف 
القوميــة لهــا ومنعًا لكافــة األــوان االبتزاز 

ال�شيا�شي املق�شود الذي تتعر�ض له".
 يذكــر ان وزارة البــرتول يف م�ــرش اأعلنــت 
عن ا�شــترياد �شــحنات بديلة للمواد النفطية 
التــي قررت �رشكــة ارامكو ال�شــعودية وقف 
ت�شــديرها للبالد خالل �شــهر ت�رشين االأول 
احلايل. وبح�شــب م�شــوؤول حكومي م�رشي 
,�ــرشح لوكالــة االنبــاء رويــرتز  اأن �رشكة 
"اأرامكو" احلكومية ال�شعودية للطاقة اأبلغت 
الهيئة العامة للبرتول امل�رشية �شــفهيا يف 
مطلــع اأكتوبر/ ت�رشيــن االأول بالتوقف عن 

اإمدادها باملواد النفطية.
 واأ�شاف امل�شوؤول "ان اأرامكو اأبلغت الهيئة 
العامــة للبــرتول مــع بدايــة ال�شــهر احلايل 
بعــدم قدرتهــا على اإمــداد م�رش ب�شــحنات 

املواد النفطية".

 ومل يخ�ض امل�شــوؤول يف اأي تفا�شيل ب�شاأن 
اأ�شــباب توقــف "اأرامكــو" عــن تزويد م�رش 

باحتياجاتها النفطية اأو املدة املتوقعة.
 اإال اأنــه تابــع "م�ــرش �شــتطرح عــددا مــن 
ال�شــوق  احتياجــات  ل�ــرشاء  املناق�شــات 
يف  البــرتول  هيئــة  الوقــود.  مــن  املحلــي 
م�ــرش �شــتعمل علــى تدبــري اأكرث مــن 500 
مليــون دوالر مــع البنــك املركــزي ل�ــرشاء 

االحتياجات".
 ياأتــي ذلــك بعد اأن كانت ال�شــعودية وافقت 
علــى اإمداد م�ــرش مبنتجات نفطيــة مكررة 
بواقــع 700 األــف طن �شــهريا ملــدة خم�ض 
�شــنوات مبوجــب اتفــاق بقيمــة 23 مليــار 
ال�شــعودية  "اأرامكــو"  �رشكــة  بــني  دوالر 
والهيئــة امل�رشيــة العامــة للبــرتول جرى 

توقيعه خالل زيارة ر�شمية قام بها العاهل 
ال�شعودي امللك �شلمان بن عبد العزيز مل�رش 

هذا العام.
 ومبوجب االتفاق ت�شــرتي م�رش �شهريا منذ 
مايو/ اأيار من ال�رشكة ال�شعودية 400 األف 
طن مــن زيت الغــاز )ال�شــوالر( و200 األف 
طــن من البنزيــن و100 األف طــن من زيت 
الوقــود وذلــك بخط ائتمــان بفائــدة اثنني 

باملئة على اأن يتم ال�شداد على 15 عاما.
م�ــرش  اإمــداد  علــى  ال�شــعودية  ووافقــت   
مبنتجات برتولية مكــررة بواقع 700 األف 
طن �شــهريا ملــدة خم�ــض �شــنوات, مبوجب 
اتفــاق بقيمــة 23 مليــار دوالر بني �رشكة 
اأرامكو ال�شــعودية والهيئة امل�رشية العامة 
للبرتول, جرى توقيعه خالل زيارة ر�شــمية 

قام بها العاهل ال�شــعودي امللك �شلمان بن 
عبد العزيز مل�رش هذا العام.

ال�شــعودية,  البرتوليــة  امل�شــاعدات  وتعــد   
وغريهــا من املنــح املقدمــة مــن اململكة, 
ركيزة اأ�شا�شــية يف م�شاعدة م�رش على دعم 
احتياطياتهــا من النقد االأجنبــي التي قال 
حمافــظ البنك املركزي اإنها يجب اأن ترتفع 
اإىل 25 مليار دوالر, مقارنة مع م�شتوياتها 
يف نهاية �شــبتمرب التي بلغــت 19.6 مليار 
دوالر قبل اأن تقدم البالد على تعومي العملة.
 ومــن املتوقــع اأن تقــوم م�ــرش بتخفي�ــض 
قيمة اجلنيه اأو تعوميه خالل االأيام املقبلة, 
فيمــا يــراه البع�ض �رشورة للح�شــول على 
قر�ــض بقيمة 12 مليار دوالر من �شــندوق 

النقد الدويل ل�شد عجز املوازنة.

 طالب وزير النقل ال�سابق 
باقر الزبيدي بتفعيل 

مذكرة تفاهم موقعة بني 
بغداد والقاهرة تق�سي 

بتزويد م�سر بالنفط 
اخلام العراقي، داعيا اإىل 
اال�ستجابة ملطلب م�سري 

ب�سراء �سحنات من نفط 
العراق بطريقة الدفع 

باالآجل، فيما عزا �سبب 
ذلك اإىل منع "االبتزاز 

ال�سيا�سي" مل�سر من قبل 
ال�سعودية.

بغداد - خاص

بغداد - علي كريم أذهيب

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


