
وا�ض���ف، ان منتج��ي االدوية ك�ن��وا ي�أملون 
خريا من مب�درة رئي�س الوزراء حيدر العب�دي 
وم�ض�عيه ب�رضورة ا�ضالح االقت�ض�د الوطني، 
الفت��ً� النظ��ر اىل ان االدوي��ة العراقي��ة متت���ز 
ب�جلودة والفع�لية مق�رنة ب�لدواء امل�ض��تورد 

والذي معظمه جمهول املن�ض�أ
رئي�س الرابطة الدوائية، اكد اأن  رابطة منتجي 
االدوي��ة ت�أ�ض�ض��ت لتخفي��ف الظلم ال��ذي ط�ل 
ال�ض��ن�ع�ت الدوائية العراقية �ضواء احلكومية 
منه� او االهلية والتي ع�نت ح�له� ح�ل بقية 

القط�ع�ت االخرى االهم�ل وقلة الدعم
وط�لب ال�ض��م�ع اجله�ت املعنية ومنه� وزارة 
ال�ضحة اىل التو�ض��ع يف التع�مل مع امل�ض�نع 
والدرا�ض���ت  املقرتح���ت  وتق��دمي  االهلي��ة 
اىل رئ��ض��ة ال��وزراء وجمل���س الن��واب لتعزيز 
ا�ض��تثم�ر الط�ق���ت الوطني��ة يف توف��ري بيئة 

من�ف�ضة ال�ضتثم�ر القط�ع الدوائي يف العراق
 وت�بع ان تخمة امل�ض��تورد وتكد�س الب�ض���ئع 
الدوائي��ة بكمي���ت كب��رية نتيج��ة ت��وؤدي اىل 
ع��زوف املواط��ن العراق��ي عن ���رضاء االدوية 
املحلي��ة، فالبد من خل��ق ثق�فة دوائية تعرف 
املواطن بف�ئدة الدواء الوطني مق�رنة ب�لدواء 

امل�ضتورد
من ج�نبه اأكد خبري �ض��ن�عة االدوية د. ط�لب 
ح�ض��ن، انه الب��د للدولة من اعط�ء ت�ض��هيالت 

للم�ض�نع املحلية احلكومية واالهلية
واأ�ض���ف يف ت�رضي��ح ل� »اجلورن���ل« اأن دول 
الع�مل تهتم ب�ملنت��ج الوطني وتدعمه كم� هو 
احل���ل يف جمل�س من�ق�ض���ت الدول اخلليجية 
والذي يعطي لل�رضك�ت العربية اخلليجية ميزة 
�ضعرية وقدره� 10 ب�ملئة مق�رنة ب�أعلى �ضعر  
، الفت��ً� النظر اىل ان االم��ر خمتلف يف العراق 
حيث هن�ك قل��ة اهتم�م ب�ملنت��ج العراقي م� 

يوؤدي اىل انخف��س ا�ضع�ره 
واأك��د ح�ض��ن ان  امل�ض���نع املحلي��ة تع���ين 
خ�ض���ئر كب��رية ويف طريقه��� اىل االإغ��الق اذا 
مل يكن هن�ك دع��م حكومي �رضيع الإنق�ذ هذه 
امل�ض���نع وتعوي�ض��ه� عن اخل�ض���ئر اجل�ضيمة 

التي حلقت به� 

اخلبري الدوائي، ا�ض�ر اىل ان امل�ض�نع الوطنية 
�ض��واء اك�نت حكومية ام اهلي��ة تع�ين اهم�اًل 
وحم�رب��ة م��ن قب��ل جه���ت متنف��ذة حت���ول 
ت�رضيف االدوية امل�ضتوردة املجهولة املن�ض�أ 

على ح�ض�ب االدوية الوطنية
كم��� اأو�ض��ح ح�ض��ن ان �ض��ن�عة االدوي��ة يف 
العراق تفتق��ر اىل الدع�ية وهي من املقوم�ت 

الرئي�ضية لت�ضويق اي منتج ومنه� االدوية
واأكدت وزارة ال�ض��حة ان ال�ضن�ع�ت الدوائية 
العراقي��ة ال تغط��ي �ض��وى 10 ب�مل�ئ��ة م��ن 

ح�جته� وح�جة ال�ضوق املحلية  
وق���ل املدير الع�م لقط���ع الغذائية والدوائية 
الدكت��ور  واملع���دن  ال�ض��ن�عة  وزارة  يف 
حم��ودي عب����س حمي��د يف حديث �ض��حفي : 
ان �ض��ن�عة االأدوية يف العراق من ال�ضن�ع�ت 
املهم��ة التي حققت اأعلى قيمة م�ض���فة للبلد 
بن ال�ض��ن�ع�ت املدنية، م�ض��رياً اإىل اأن هن�ك 
�رضكت��ن حكوميت��ن لالأدوي��ة هم� �ض���مراء 
العربي��ة  ال�رضك��ة  اإىل  ب�الإ�ض���فة  ونين��وى 

ل�ض��ن�عة امل�ض���دات احليوي��ة )اآك�ي( والتي 
االأدوي��ة  اإنت���ج  م��ن   %58 بن�ض��بة  �ض���همت 
وكذلك وجود ع�رضين م�ض��نعً� دوائيً� للقط�ع 
تعرت���س  معوق���ت  هن���ك  ولك��ن  اخل����س. 
ت�ض��نيع االأدوية ب�ضبب �ضعف الدعم احلكومي 
لل���رضك�ت الوطني��ة والت�رضيع���ت التي ك�نت 
حت��د من حرك��ة القط�ع اخل��س عل��ى العك�س 
م��ن وج��ود ���رضك�ت وطني��ة ع�ملي��ة تتلق��ى 
ت�ض��جيعً� من حكوم�ته��� وخ��ض��ة الدوائية ، 
اأم��� يف الع��راق فنالح��ظ اأن اإ�ض��دار تعليم�ت 
اللجن��ة االقت�ض���دية يف جمل�س ال��وزراء حتد 
م��ن ت�ض��جيع اإنت�جن��� الوطن��ي مق�رن��ة م��ع 
ال��دول املتقدمة ف�إن �رضك�ته� الوطنية تتلقى 

ت�ضجيع� من حكوم�ته� 
ودع��� اإىل دع��م ال�ض��ن�عة الوطني��ة علم��ً� اأن 
تخ�ضي�ض���ت وزارة ال�ض��حة ت�ض��ل اإىل 600 
مليون دوالر ومن املتوقع ارتف�ع تخ�ضي�ضه� 

اإىل ملي�ر دوالر للع�م احل�يل 
وي�ض��يف اأن هن���ك ثواب��ت عدي��دة توفره��� 

ال�رضك�ت الوطنية واحلكومية واالأهلية منه�  
- اإن ال���رضك�ت االإنت�جي��ة تكي��ف براجمه��� 
بتنفي��ذ متطلب���ت وزارة ال�ض��حة بحيث توفر 
له� كلف الط�ق�ت اخلزنية الكبرية ب�الإ�ض���فة 
اإىل نق��ل االأدوي��ة املنتج��ة وتوزيعه��� عل��ى 
ال���رضك�ت  املح�فظ���ت وه��ذا م��� ال توف��ره 
اخل�رجي��ة وكذلك توفري كلف اخلزن وحوادث 
احلري��ق والتل��ف وال�رضق��ة ، و�ض��م�ن نوعية 
عمر املنت��ج لنه�ية عمر امل�ض��تح�رض الدوائي 
، و�ض��م�ن حقوق الدولة الن هن�ك العديد من 
الدع�وى �ض��د ال���رضك�ت االأجنبي��ة لتعوي�س 
العراق بع�رضات املالين من الدوالرات نتيجة 
توريد االأدوية املغ�ضو�ض��ة اإليه� والتي ال ميكن 
اكت�ض���فه� يف حينه� الأن االأدوية امل�ض��نوعة 
�ض��الحيته�  والن�ف��ذة  االأولي��ة  امل��واد  م��ن 
عندم� حتلل تكون مط�بقة للموا�ض��ف�ت وبعد 
اأ�ض��هر قليلة تظهر م�ض���كله� وبهذا ال ت�ضتطيع 
احلكوم��ة العراقي��ة ا�ض��رتداد اأمواله��� من تلك 

ال�رضك�ت .

اأك��دت جلن��ة  الزراعة واملي���ه  الني�بية، تده��ور انت�ج الرثوة 
ال�ض��مكية، ال�ض��ب�ب عدي��دة بينه� ال�ض��يد اجل�ئ��ر، وانخف��س 
من��ض��يب املي�ه يف نه��ري دجلة والف��رات، وكذلك يف من�طق 

االهوار التي جففه� النظ�م ال�ض�بق
واو�ض��ح ع�ض��و اللجن��ة، فري��د االبراهيم��ي، يف ت�رضي��ح ل��� 
»اجلورن���ل  « ان هن���ك ت�ض���وؤاًل كب��رياً  يف ثالث��ة انواع من 
اال�ضم�ك النهرية )الكط�ن، وال�ضبوط، والبني(، نتيجة عملي�ت 
جتفيف االهوار  التي ق�م به� النظ�م ال�ض���بق، وكذلك ال�ض��يد 

اجل�ئر 
واو�ض��ح ان  ت�ض���وؤل هذه االن��واع اأدى اىل ارتف�ع ا�ض��ع�ره� 
م��� حدا ب�ل�ض��ي�دين اىل ا�ض��تخدام �ض��تى الط��رق املحرمة يف 

ا�ضطي�ده� ومنه� ا�ضتخدام املفرقع�ت واملواد ال�ض�مة 
واأ�ض���ف االبراهيم��ي، ان :  غي���ب الواع��ز  الدين��ي والوطن��ي 
والق�نوين، دفع بع�س ال�ض��ي�دين اىل ا�ض��تخدام هذه اال�ض�ليب 

التي حرمته� املرجعية واأدانت كل من يقوم به�
ودع� االبراهيمي، اجله�ت املعنية اىل القي�م بحمالت التوعية 
واالر�ض���د عب  و�ض�ئل االعالم، ملنع ا�ض��تخدام ا�ض�ليب ال�ضيد 

املحرمة حف�ظ� على تنوع الرثوة ال�ضمكية

وتع��د الرثوة ال�ض��مكية واحدة من ال��رثوات املهمة التي يتمتع 
به� العراق، لكن ا�ضتغالله� ال يتم ب�لطريقة املثلى. 

وق���ل مع���ون مدير مرك��ز ال��رثوة احليوانية وال�ض��مكية كرمي 
موزان الكعبي يف حديث �ضحفي �ض�بق  " ان اغلب دول الع�مل 
ت�ض��تخدم الطرق احلديثة يف تربية اال�ض��م�ك وقمن�  ب�دخ�له� 
 plot system( اىل الع��راق وا�ض��تخدامه� ومنه��� :  طريق��ة
( )النظ���م ال��ذي يعي��د امل���ء( نظ�م امل���ء الدوار وه��و عب�رة 
ع��ن ادارة امل���ء ع��ن طريق امل�ض��خ�ت ويوجد هن���ك حو�س 
ميك�نيك��ي يقوم ب�لرت�ض��يح التدريجي ويتك��ون من طبقة من 

احل�ض��ى الن�عم ثم طبقة اخ�ض��ن ويو�ض��ع فوقه الفحم 
املن�ض��طر او املفعل لكي ميت�س املواد 

عن  الن�جت��ة  الغروي��ة 

اف��رازات اال�ض��م�ك ، ث��م يرج��ع اىل احلو���س الب�يلوجي الذي 
يخل���س هذه املواد ال�ض���مة وحتويله� اىل مواد غري �ض���مة ثم 

يرجع امل�ء املع�لج اىل احوا�س تربية اال�ضم�ك .
 وهذه الطريقة ت�ضتخدم لرت�ضيد امل�ء  

 ) open system( الطريق��ة الث�ني��ة : هي ا�ض��تخدام نظ���م
عم��ل هذا النظ�م هو ب�لقي�م ب�خذ امل�ء من م�ض��در املي�ه ام� 
نهر او جدول ثم ي�ض���ف يف حو�س تربية )out let ( حو�س 
ت�رضيف يرجع امل�ء للنهر وك�من� نحن مل ن�خذ اي �ض��يء من 
امل�ء وبهذه احل�لة نح�ض��ل على انت�ج  لال�ض��م�ك من دون ان 
ن�ض��تهلك امل�ء . وتوجد هذه التقنية يف الدول التي تع�ين �ضحة 
املي�ه ) ونحن نع�ين �ض��حة املي�ه وكذلك قلة احل�ض��ة امل�ئية 

من دول اجلوار ( .
ام� الطريقة الث�لثة وهي: طريقة االقف��س الع�ئمة ومالك�تن� 
يف ال��وزارة جنح��ت يف ه��ذه التقنية يف حمطة تربية ا�ض��م�ك 
االقف��س الع�ئمة يف �ضدة الكوت  وح�ضلن� على انت�جية جيدة 
ونطمح ب�حل�ض��ول على انت�جية اف�ضل . ان مميزات االقف��س 
الع�ئم��ة ه��ي ان القف���س موجود داخل امل�ض��طح امل�ئي اي ال 
يوج��د ه��در ب�مل���ء الن امل�ء هو نف�ض��ه م�ء النهر او امل�ض��طح 
امل�ئي . وكذلك من املميزات �ضهولة االدارة للقف�س ون�ضتطيع 
ال�ض��يطرة عليه من ن�حية التغذية ومعرفة اال�ض��م�ك امل�ض�بة 
، ويك��ون �ض��يد اال�ض��م�ك حمدود احلجم ون�ض��تطيع احل�ض��ول 
على انت�جية من اال�ض��م�ك طيلة اي�م ال�ض��نة . وتكون رخي�ضة 
الثم��ن ارخ���س من احوا�س اال�ض��م�ك التقليدية ون�ض��تطيع ان 
نرب��ي اي ن��وع من اال�ض��م�ك من دون دخول اي من اال�ض��م�ك 
الغريب��ة . ونحن يف وزارة العل��وم والتكنولوجي� نقوم بتطوير 
ه��ذه التقنية بجهود الب�حثن واملهند�ض��ن واالطب�ء . ولدين� 

م�رضوع ا�ض��تثم�ري كبري ملدة )3( �ضنوات انت�جية 
بعد ذلك نقوم بو�ض��ع خطة ح�ض��ب 

رغب��ة املح�فظة او 

املرك��ز املعن��ي .  واأ�ض���ف الكعبي: نحن منل��ك ط�ق�ت علمية 
وا�ضت�ض�رية وفنية وب�رضية كبرية جدا وت�ض�هي م� موجود يف 
الع���مل بل وتتفوق عليه، ام� بخ�ض��و�س املع�ن�ة فهو �ض��عف 
التخ�ضي�ض���ت امل�لية الق�مة امل�ض�ريع العمالقة وامل�ضتقبلية 
وانخف��س من��ضيب املي�ه وزي�دة امللوحة نتيجة قلة احل�ضة 
امل�ئي��ة وجف�ف بع�س النهر يوؤدي اىل تقلي�س منو اال�ض��م�ك 

. وق�ل 
)ا . ن( موظف يف وزارة البيئة يف حديث �ضحفي �ض�بق " اإن   
وزارة البيئ��ة العراقي��ة ب��داأت تطبي��ق �ضي��ض��ة نوعي��ة تهدف 
اىل منع ا�ض��تمرار ا�ض��تخدام اال�ض���ليب امل���رضة ب�لبيئة خالل 
عملي���ت ال�ض��يد ودع��ت اىل ايق���ف عملي���ت ال�ض��يد الج��ل 
احلف���ظ عل��ى ال��رثوة ال�ض��مكية وبن ان ال�ض��يد به��ذه الطرق 
غري امل�رضوعة ي�ض��بب خ�ض���ئر كبرية وف�دحة للرثوة ال�ضمكية 
والرثوات امل�ئية عرب قتل اال�ضم�ك واالحي�ء املوجودة وكذلك 

قتل بيو�س اال�ضم�ك . 
واكد ان  هن�ك ام�كن تك�د تكون �ض��حيحة يف انت�ج اال�ض��م�ك 
ب�ض��بب  ا�ض��تخدام ا�ض���ليب ال�ض��يد غري امل�رضوعة ب��ض��تخدام 
وال�ض��عق  ال�ض��موم  ا�ض��تخدام  وكذل��ك  واملتفج��رات  القن�ب��ل 
الكهرب�ئ��ي بينم� توجد ام�كن كثرية مل ت�ض��هد عملي�ت �ض��يد 
ل�ض��نوات عدي��دة وه��ذا يجعله� من�ط��ق امنة لتك�ثر اال�ض��م�ك 
. بينم��� توجد هن�ك انواع من اال�ض��م�ك بداأت تقل يف ال�ض��وق 
العراقي��ة وب�الخ�س االنواع املحلية مثل )الكط�ن وال�ض��بوط( 

لعدة ا�ضب�ب منه� غالء ثمنه� ودخول اال�ضم�ك 
امل�ضتوردة الرخي�ضة الثمن.
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ا�ض��تقر الذه��ب  م��ع ا�ض��تمرار ح��ذر 
مدت��ه  اجتم���ع  قبي��ل  امل�ض��تثمرين 
يوم��ن يعق��ده جمل���س االحتي�ط��ي 
االحت�دي )البنك املركزي االأمريكي( 
اإ�ض���رات  يعط��ي  اأن  املرج��ح  م��ن 
ب�ض���أن �ضي��ض��ة اأ�ض��ع�ر الف�ئ��دة التي 
�ض��ينتهجه� البنك يف امل��دة املتبقية 
يف  الذه��ب  وانخف���س  الع���م،  م��ن 
ب�ملئ��ة   0.1 الفوري��ة  املع�م��الت 
لالأوقي��ة  دوالر   1264.01 اإىل 
م��ن  �ض���بق  وق��ت  ويف  )االأون�ض��ة( 
اجلل�ض��ة �ض��جل املعدن االأ�ض��فر اأدنى 
م�ض��توي�ته من��ذ الث���ين م��ن يوني��و 
دوالر   1262.61 عن��د  حزي��ران 

لالوقية.

اأدنى  االأوروبية من  االأ�ضهم  ارتفعت 
يف  اأ�ض�بيع  �ضبعة  يف  له�  م�ضتوى 
اأ�ضهم  املع�مالت املبكرة مع تع�يف 
�رضك�ت التكنولوجي� وارتف�ع اأ�ضهم 
�ضجل  ح��ن  يف  امل�����يل،  ال��ق��ط���ع 
مك��ضب  ليقود  قفزة  ك�بيت�  �ضهم 

ال�رضك�ت الربيط�نية.
 600 �ضتوك�س  امل��وؤ���رض  وارت��ف��ع 
الأ�ضهم ال�رضك�ت االأوروبية 0.5 يف 
اخل�ض�ئر  من  جزئي�  ليتع�يف  املئة، 
التي تكبده� يف اجلل�ضة ال�ض�بقة بعد 
�رضك�ت  الأ�ضهم  كبرية  بيع  موجة 

التكنولوجي�. 

امل�رضية  ال�رضكة  يف  م�ضوؤول  ق�ل 
الطبيعية  ل��ل��غ���زات  ال��ق���ب�����ض��ة 
م�رض  اإن  ل���روي���رتز  )اإي���ج��������س( 
�ضحن�ت  م��ن  واردات��ه���  �ضتخف�س 
من  بداية  ب�ملئة   30 امل�ض�ل  الغ�ز 

�ضبتمرب اأيلول.
ط�لب�  ه�تفي  ات�ض�ل  يف  واأو�ضح 
ا�ضترياد  "نعتزم  ا�ضمه  ن�رض  ع��دم 
الغ�ز  م��ن  �ضهري�  �ضحن�ت  ع�رض 
امل�ض�ل خالل يونيو ويوليو على اأن 
ينخف�س العدد اإىل 7 �ضحن�ت �ضهري� 
�ضحن�ت  خم�س  اإىل  ثم  �ضبتمرب  يف 

مع بدء االإنت�ج من حقل ُظهر

الصيد الجائر وانخفاض مناسيب المياه وراء تراجع إنتاج الثروة السمكية 

بين قلة التخصيصات المالية والمنافسة األجنبية.. صناعة األدوية تلفظ أنفاسها األخيرة

تعاين ال�صناعة العراقية 
عموما والدوائية ب�صكل 

خا�ص، االمّرين من جراء 
املناف�صة االأجنبية ووفرة 

املعرو�ص وعزوف اجلهات 
املحلية عن �صراء منتجاتها 

الطبية.
وقال رئي�ص رابطة االدوية 

د. عالء ال�صماع يف 
ت�صريح لـ »اجلورنال « اإن  
�صناعة الدواء حالها حال 

بقية ال�صناعات تكبدت 
خ�صائر ج�صيمة من جراء 

ال�صيا�صات اخلاطئة يف 
ال�صنوات املا�صية

 بغداد – الجورنال 

بغداد – الجورنال 

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


