
وبداأت الوزارة تنويع م�سادر الأ�سماك من خالل 
مراك��ز تابع��ة لها منت���رصة يف بغ��داد والب�رصة 

وبابل وكربالء ونينوى و�سالح الدين
وي�سي��ف ر�سي��د : بداأت ال��وزارة تنوي��ع م�سادر 
الأ�سم��اك من خ��الل مراك��ز تابعة له��ا منت�رصة 
يف بغ��داد والب���رصة وباب��ل وكرب��الء ونين��وى 
و�سالح الدي��ن، وذلك عن طريق تكاثر الأ�سماك، 
كم��ا اأطلقت احلكومة العراقي��ة م�رصوع املبادرة 
الزراعي��ة لغر���ض دع��م القطاع الزراع��ي ومنها 
ال��روة ال�سمكي��ة، حي��ث قدم��ت اأك��ر م��ن 150 
قر�سًا لتنفيذ م�ساريع تطوي��ر اأحوا�ض الأ�سماك 

بقيمة ت�سل اإىل 50 مليون دينار لكل قر�ض.
 وي�سي��ف :  كم��ا قامت ال��وزارة مب�ساريع اأخرى 
لزي��ادة اإنتاج الأ�سم��اك، اأبرزها و�س��ع اأقفا�ض 
تربية الأ�سماك داخ��ل الأحوا�ض، لكونها ت�ساعد 
يف تكاثر الأ�سماك، ول حتتاج اىل جمهود كبري. 
وي�سي��ف : هناك اأي�سًا ط��رق ت�ستخدمها الوزارة 
حالي��ًا م��ن اأج��ل التكاثر، منه��ا عملي��ة التلقيح 
ال�سطناع��ي لالأ�سم��اك يف حممي��ة الر�سواني��ة 
يف بغداد، حيث تعد عملية التلقيح ال�سطناعي، 
من اأجنح العملي��ات التي ت�سهم يف زيادة الروة 

ال�سمكية باأقل وقت، وبكلفة ب�سيطة
من جانبه يقول اخلبري بالروة ال�سمكية العراقية 
عب��د الرحمن علي : اإن الروة ال�سمكية يف العراق 
تع��د من اأهم املوارد التي تدع��م القت�ساد ، لكن 
ال��روة ال�سمكية يف الع��راق اأ�سابه��ا الكثري من 
النتكا�س��ات ب�سبب قلة امل��وارد املائية، خا�سة 
ال�سن��وات  خ��الل  حاولت��ا  و�سوري��ة  تركي��ا  اأن 
املا�سي��ة ا�ستثمار كميات كبرية من مياه نهري 
الدجل��ة والف��رات، و�سل��ت اىل م��ا يق��ارب %40 

الأمر الذي انعك�ض �سلبًا على الروة يف العراق
وي�س��ري علي :  اإىل اأن قلة املوارد املائية وال�سيد 
اجلائ��ر ال��ذي يق��وم ب��ه الكث��ري م��ن ال�سيادين 
يف موا�س��م التكاث��ر و�سيده��م ال�سم��اك ب�س��كل 
ع�سوائي، اأدى اىل فق��دان العراق ما ن�سبته %25 

من ثروته ال�سمكية
م��ن جه��ة اأخ��رى، ين��وه عل��ي ب��اأن امل�سطحات 
املائية يف الأهوار بجنوب العراق تعد واحدة من 
اأهم املواقع املائية لتطوير الروة ال�سمكية حيث 

تاأخذ م��ا ن�سبته 20% من حجم الإنتاج ال�سمكي 
يف الع��راق، مقارنه بعم��وم امل�ساحة املائية يف 

العراق
ويلف��ت عل��ي النظ��ر اىل : اأن الهتم��ام بال��روة 
ال�سمكية من �ساأنه اأن ي�سهم يف حت�سني القت�ساد 
العراق��ي، خا�سة واأنه يف ال�سنوات املا�سية، بداأ 
الع��راق ا�ست��رياد ال�سماك من اخل��ارج، وهو اأمر 
خطر ج��داً، اإذ اأن الروة ال�سمكية العراقية، تكفي 
ل�سد الطل��ب الداخلي من جه��ة، وت�سدير كميات 
كب��رية اىل اخلارج، فالعراق يتمتع بوجود اأنواع 
مميزة من الأ�سم��اك، اأبرزها ال�سب��وط والزبيدي 
والكطان والبني والكارب وغريها، لكنها حتتاج 

اىل املزيد من الهتمام والرعاية
ويطالب عل��ي : ب�رصورة القي��ام بتقييم حقيقي 
لهذه الروة، من خالل زيادة الهتمام بالقطاع، 
بالإ�ساف��ة اىل ر�سم خارط��ة طريق جديدة لرفع 
بطريق��ة  املي��اه  وا�ستغ��الل  النت��اج  م�ست��وى 
الأ�سم��اك وتنوي��ع  اأج��ل تكاث��ر  مدرو�س��ة م��ن 
م�سادرها، واأكد نائب رئي���ض اجلمعية العراقية 
ملنتجي الأ�سماك، اأن بابل هي اأكر املحافظات 
يف عدد بحريات الأ�سماك املجازة وغري املجازة 
، مطالب��ًا ب�اإج��راءات عاجل��ة ملواجه��ة ال�سي��د 

اجلائر، ويقول اإي��اد الطالبي، يف حديث �سحفي 
:  اإن  ال�سي��د اجلائر ي�سكل قت��اًل للروة ال�سمكية 
يف الع��راق مثلما يدلل على عدم وعي ال�سيادين 
بالقان��ون، مطالبًا احلكوم��ة املركزية واملحلية 
ب�رصورة اتخاذ اإجراءات عاجلة بحق من يحاول 
قت��ل ال��روة ال�سمكية لأن��ه يعمل عل��ى انقرا�ض 
الأ�سم��اك اأو يف الأقل انقرا�ض اأنواع مهمة منها 

مثل ال�سبوط والبني والبز  . 
ويلف��ت الطالبي النظر، اإىل اأن حمافظة بابل تعد 
اأوىل املحافظات يف اإنتاج الإ�سبعيات ال�سمكية 
لكونه��ا ت�س��م اأك��ر م��ن 40 مفق�س��ًا لالأ�سم��اك 
اإ�سبعي��ة �سمكي��ة �سغ��رية  وتنت��ج 90 ملي��ون 
�سنوي��ًا"، م�س��رياً اإىل اأن "املحافظة ت�سوق يوميًا 
اأك��ر م��ن 15 طن��ًا م��ن الأ�سماك م��ن البحريات 
املجازة التي يبل��غ عددها اأكر من 250 بحرية 

واأقفا�ض عائمة
ويتابع نائ��ب رئي�ض اجلمعي��ة العراقية ملنتجي 
الأ�سم��اك: اأم��ا البح��ريات غ��ري املج��ازة فيق��در 
اإنتاجها بع�رصات الآلف من الأطنان ، م�ستطرداً 
ب��اأن بابل هي اأك��ر املحافظات اأي�س��ًا يف عدد 
املزارع غري املج��ازة التي تبلغ اأكر من 1300 

بحرية

وي��رى الطالب��ي، اأن حمافظات الف��رات الأو�سط 
ت�سرتك بهم��وم مت�سابه��ة يف ال�سناعة ال�سمكية 
مث��ل �سحة املياه وكرة البح��ريات غري املجازة 
ال�ست��رياد  ب�س��ب  الأ�سم��اك  اأ�سع��ار  ورخ���ض 
الع�سوائ��ي وعدم توفري الدولة الكميات املنا�سبة 
م��ن الوق��ود للمرب��ني، وع��دم ا�ست��رياد الأعالف 
املرك��زة، و�سيوع حالت ال�سي��د اجلائر، واإن�ساء 
البحريات غري املجازة، وكرة املكاتب الزراعية 
الت��ي تبي��ع ال�سم��وم الت��ي ت�ستعم��ل يف �سي��د 

الأ�سماك، وعدم و�سع �سوابط لعملها
ومي�سى نائب رئي���ض اجلمعية العراقية ملنتجي 
الأ�سم��اك، اإياد الطالبي، قائ��اًل اإن املوؤمتر خرج 
بتو�سي��ات مهم��ة منه��ا ���رصورة من��ع ال�سي��د 
اجلائر لالأ�سم��اك يف الأنهر وامل�سطحات املائية 
العراقي��ة حفاظ��ا عل��ى ه��ذه ال��روة، وتكثي��ف 
الدوري��ات النهرية، وقيام الدول��ة بدعم منتجي 
الأ�سماك يف �ستى املجالت، وتوحيد الإجراءات 
اخلا�سة مبنح املوافقات لإن�ساء اأقفا�ض مائية، 
وحماي��ة املنت��ح املحل��ي واحل��د م��ن ال�سترياد 
الأجنبي، وقيام الدول��ة باإن�ساء بحريات خا�سة 
بالأ�سم��اك العراقي��ة مثل ال�سب��وط والبني والبز 

لإكثارها وحمايتها من النقرا�ض  .

ال�سالح  نحو  بخطواته،   مثقاًل  م���ازال  الوطني  القت�ساد 
القت�سادي و�سيا�سة تغيري ريعيته والجتاه نحو تعظيم املوارد 

القت�سادية الخرى ، 
يتم  مل  حال  يف  ال�سياحي  والقطاع  والزراعة  ال�سناعة  كقطاع 
على   بغداد  يف  واملركز  القليم  حكومتي  بني  النفطي  التفاق 
اليات الت�سدير .  وقال  ع�سو جلنة النفط والطاقة النيابية امني 
بكر يف حديث خ�ض به )اجلورنال ( :   ان حكومة القليم غريت 
يف الدارة املالية يف القليم ومن ثم �سغطت على املواطن من 
خالل عدم �رصف رواتب املوظفني  وهذا دليل على عدم القدرة 

يف ادارة امللف  وعدم و�سوح يف الروؤية القت�سادية العامة  
لل�رصكات  تدفع  قرو�ض   عن   دائمًا  حديثًا  هناك  ان   : وا�ساف 
وتذهب    ، القليم  على  املرتاكمة  املالية  وم�ستحقاتها  النفطية 
يف  وتدخل  معروفة  غري  �رصف  اماكن  يف  الموال  تلك  بالتايل 
اتفاقات  وفق  ت�رصف  انها  اىل  النظر  لفتا   ، املايل  الهدر  باب 
النظر بتلك  اعادة  ، وهذا ما يحتم  النفط با�سعار رخي�سة   ببيع 

التفاقات والتزاماتها .
الذي  النفطي   بالتفاق  تلتزم  مل  القليم  حكومة  ان    : وتابع   
ب�رصف  ملتزمة  غري  وبغداد   ، املركز   حكومة  وبني  بينها  عقد 
م�ستحقات القليم   ، ما جعل القليم غري ملتزم ببيع النفط عرب 
�سومو والتم�سك الكردي بادارة امللف املايل النفطي ، م�سرياً اىل 
ان ال�رصكات الجنبية لديها ا�ستثمارات عديدة ول ميكن ان تخرج 
من العمل بل يجب ان يكون هناك ت�سديد  مايل  فعلي وعلى  �سكل 

دفعات من بيع النفط  من القليم  .
 43.79 تلقيها  اعلنت    ، الرنويجية  'دي.اإن.اأو'  �رصكة  ان  يذكر 
اإقليم كرد�ستان عن �سحنات النفط من  مليون دولر من حكومة 

حقل طاوكي يف كانون الأول 2016
والتنا�سب  بالن�سبة  تق�سيمه  �سيجري  املبلغ  اإن  ال�رصكة  وقالت 
مليون  ي�سمل 36.73  واإنه  اإنرجي  بينها وبني �رصيكتها جينيل 
عن  دولر  ماليني  و7.06  ال�سهرية  الت�سليمات  ع��ن  دولر 

امل�ستحقات املتاأخرة .
واأ�سافت اأن اإنتاج حقل طاوكي يف كانون الأول بلغ 110 اآلف 
اآلف و546 برميال  ت�سمل 109  النفط يوميا  و335 برميال من 

وبح�سب  تركيا.  عرب  للت�سدير  ت�سليمه  ج��رى  يوميا 
والطاقة  ال�سناعة  جلنة  بيانات 

وامل������وارد 

وبعد   2014 عام  بعد  فانه  كورد�ستان،  برملان  يف  الطبيعية 
كانت  كورد�ستان  اقليم  حكومة  ف��اإن  امل��وازن��ة،  من  جزء  قطع 
ت�سدر 120 األف برميل من النفط، لذا ا�سطرت اىل اقرتا�ض مبلغ 
العبادي  حيدر  وت�سنم  العراقية  احلكومة  تغيري  حلني  املال  من 
مع  واتفقت  دولر،  مليار   1.800 حينها  واقرت�ست  ال�سلطة، 

املقر�سني على رفع م�ستوى الت�سدير اىل 600 األف برميل
ت�سدير 550  وبغداد على  اأربيل  اتفقت  نهاية عام 2014،  ويف 
تقوم  ان  على  وكركوك،  كورد�ستان  اقليم  نفط  من  برميل  األف 
اقليم  ح�سة  وهي  املوازنة  من   %17 بار�سال  املقابل  يف  بغداد 
كورد�ستان اليه، لكن هذه التفاقية مل تطبق، ما ا�سفر عن ا�سافة 

500 مليون دولر كفوائد على حكومة اقليم كورد�ستان
ت�سديد  كورد�ستان،  اقليم  حكومة  قررت  الديون،  تراكم  وملنع 
ب�سكل  النفط  ا�سعار  انخفا�ض  بالنفط، وتزامن ذلك مع  القرو�ض 
كبري، وو�سل حجم العائدات النفطية لقليم كورد�ستان كل �سهر 
مبالغ  دفع  القليم  حكومة  وعلى  دولر  مليون   400 نحو  اىل 
التعاقد  على  احلكومة  اج��ربت  ل��ذا  منها،  وال��روات��ب  القرو�ض 
النفط،  مقابل  م�سبقة  ام��وال  لأخذ  اأخ��رى  نفطية  �رصكات   3 مع 
مليون   100 كورد�ستان  اقليم  حكومة  ُمنحت  لالتفاق  وتطبيقًا 
�سهر  يف  النفطية  العائدات  ان  �سعبان،  واو�سح   . �سهريًا  دولر 
الوقت  بلغت 303 ماليني دولر، يف   ، العام اجلاري  �سباط من 
الذي حتتاج فيه احلكومة اىل 450 مليون دولر، لتوفري ن�سف 
رواتب املوظفني، ويف �سهر ني�سان ارتفع معدل ت�سدير النفط اىل 
512 األف برميل وبلغ حجم العائدات 376 مليون دولر، واتفقت 
بدل  دول  مليون  منح 59  على  النفط  نقل  مع �رصكات  احلكومة 
عن 75 مليون دولر، وتكرر المر يف �سهر ايار، ما دفع ا�سحاب 
ال�رصكات النفطية اىل عقد اجتماع للمطالبة مب�ستحقاتهم، وعلى 
اثر ذلك قررت حكومة القليم ت�سليم 124 الف برميل نفط يوميًا 

للمقر�سني و75 األف برميل لل�رصكات النفطية
وا�سار �سعبان اىل ان هذه العوامل توؤدي اىل عدم قدرة احلكومة 
ما  "متى  متابعًا  القريب،  املدى  على  الرواتب  نظام  تعديل  على 
ا�ستطاعت احلكومة ت�سديد قرو�سها ت�ستطيع حينها ب�سهولة تعديل 

ت�سديد  احلكومة  اخ��رت  ما  اذا  لنه  الرواتب،  نظام 
�سيواجه  القليم  ف��اإن  الديون 

لة  ء م�سا

�، من جانبه، قال ع�سو  الديون عليه  قانونية، و�ستتفاقم مبالغ 
جلنة ال�سناعة والطاقة واملوارد الطبيعية يف برملان كورد�ستان، 
علي حمه �سالح: �سحيح ان احلكومة مدينة لل�رصكات الجنبية 
واملحلية ودانة غاز، لكن تغيريات طراأت على املبالغ املقرت�سة، 
ومن غري الوا�سح ما هي املجالت التي انفقت فيها هذه الأموال 

بعد.  
بت�سديد  مطالبة  العراقية  احلكومة  اأن  �سابق  نفط  وزير  ويوؤكد 
نحو 27 مليار دولر لل�رصكات الأجنبية التي عملت على تطوير 
املا�سي  العامني  تخ�ض  ه��ذه  ال��دي��ون  واإن  اجلنوبية  احلقول 
مليار   43 نحو  انفقوا  البرتول  عمالقة  ان  اىل  م�سرياً  واحل��ايل، 
ا�ستثمار87  يعتزمون  وانهم  املا�سيني  العامني  خالل  دولر 

مليار دولر اإ�سافية.
العراق  اإن  النيابية ك�سفت يف وقت �سابق  اللجنة املالية  وكانت 
وانهيار  املالية  لالأزمة  نظراً  لل�رصكات،  املبلغ  كامل  ي�سدد  لن 
 12 بقيمة  م�سمونة  �سندات  لها  يقدم  ورمب��ا  البرتول،  ا�سعار 
العلوم،  بحر  ابراهيم  وقال  املتبقي.   ليوؤجل  فقط،  دولر  مليار 
ع�سو جلنة النفط والطاقة الربملانية، عن ان العامني املا�سيني 
اإىل 43  اأمواًل  طائلة  و�سلت  النفطية  ال�رصكات   ا�ستثمار  �سهدا 
مليار دولر على ان تدفع احلكومة ن�سفها، مبوجب عقود جولت 
الرتاخي�ض، ي�ساف اىل ذلك ارباح ال�رصكات التي يتم ا�ستقطاعها 
حيث  ت�ستخرجه،  ا�سايف  نفط  برميل  كل  عن  دولر   1.5 مبعدل 
جنح امل�ستثمرون يف ا�سافة نحو مليون برميل لالنتاج املحلي، 
وقاموا بت�سييد من�ساآت �سخمة بكل م�ستلزمات الرفاهية لإقامة 
ويتولون  خ�سو�سًا،  الب�رصة  اطراف  على  الجانب  اخلرباء  اآلف 

نقل اخلربات اىل العنا�رص املحلية العاملة معهم  
ويقول بحر العلوم ، اإن من �سمن خطة جلنة النفط والطاقة للمدة 
ال�رصكات  جميع  اإىل  عديدة  وزي��ارات  بجولت  القيام  املقبلة 
الأجنبية العاملة يف العراق يف قطاع النفط للتعرف اىل اأعمالها 

وم�ساكلها.
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ارتفعت احتياطيات ال�سني من النقد 
الأجنبي على نحو غري متوقع للمرة 
الأوىل يف ثماني��ة اأ�سه��ر يف فرباي��ر 
�سب��اط متج��اوزة ثالث��ة تريليونات 
دولر يف الوق��ت ال��ذي �ساهمت فيه 
حمل��ة تنظيمي��ة �سارم��ة وتراج��ع 
راأ���ض  تدفق��ات  تعزي��ز  ال��دولر يف 
امل��ال، وزادت الحتياطي��ات 6.92 
مليارات دولر خ��الل فرباير �سباط 
لت�سل اإىل 3.005 تريليونات دولر 
يف اأول زي��ادة من��ذ يوني��و حزيران 
بلغ  انخفا�ض  م��ع  2016 مقارن��ة 
12.3 مليار دولر يف يناير كانون 
الثاين حني هبطت الحتياطيات اإىل 

2.998 تريليون دولر

 انخف�ض خام القيا�ض العاملي مزيج 
برنت 11 �سنتا اأو ما يعادل 0.2 يف 
املئة اإىل 55.90 دولراً للربميل مع 
ا�ستقرار الدولر من دون تغري مقابل 
�سلة من العم��الت الرئي�سية الأخرى 
ما و�سع بع�ض ال�سغوط على النفط 

املقوم بالعملة الأمريكية
تك�سا���ض  غ��رب  خ��ام  وتراج��ع 
الأمريكي الو�سي��ط خم�سة �سنتات اأو 
ما يعادل 0.1 يف املئة اإىل 53.15 

دولراً للربميل

وا�سلت الأ�سهم الأوروبية خ�سائرها 
م��ع اإع��الن نتائ��ج ���رصكات حي��ث 
ت���رصرت اأ�سه��م اأجريك��و وكازين��و 
التي ت�سدرت قائم��ة اخلا�رصين من 

نتائج ال�رصكتني
وانخف���ض املوؤ���رص �ستوك���ض 600 
الأوروب��ي 0.2 باملئ��ة متجها نحو 
ت�سجيل خ�سائر للجل�سة الرابعة على 
الت��وايل، واأعلنت ال���رصكات اخلم�ض 
الأك��ر هبوطا على موؤ���رص �ستوك�ض 
600 جميعها نتائجها وهوى �سهم 
اأجريك��و الربيطانية نحو 11 باملئة 
بعدما �سجلت انخفا�سا ن�سبته ثالثة 
باملئة يف الإيرادات الأ�سا�سية للعام 
بالكام��ل يف ظل نظ��رة قامتة لعام 

2017

االتفاق النفطي بين اإلقليم والمركز ما زال ورقة ضغط 

كردستان تسدد مستحقات الشركات النفطية األجنبية

  تراجع الثروة السمكية بسبب الصيد الجائر وقلة الموارد المائية 

قال معاون املدير العام لهيئة 
الرثوة ال�سمكية يف وزارة 

الزراعة طالل ر�سيد : ان 
وزارة الزراعة تويل اهتمامًا 

كبريًا بالرثوة ال�سمكية 
لكونها اأحد روافد االقت�ساد 

العراقي، وتعد واحدة من 
اأهم القطاعات التي توفر 
االأ�سماك لل�سوق املحلية، 

اإال اأن هذه الرثوة تعر�ست 
مل�ساكل عديدة، اأبرزها قلة 
املياه وال�سيد اجلائر يف 

موا�سم التكاثر

بغداد – فادية حكمت 

بغداد – متابعة 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
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


