
وي���رح الباحث��ون، اأ�سب��اب اختف��اء اأنواع 
�سه��رة م��ن الأ�سم��اك العراقي��ة التي كانت 
ت�ستوطنه ومنه��ا "البني والكطان" وجميء 

اأ�سماك مل تكن تعي�ش يف ال�سط �سابقًا. 
وق��ال اأح��د اأع�س��اء اللجن��ة امل�رف��ة على 
م���روع )اأطل���ش �س��ط العرب( ماج��د مكي 
"م���روع  اإن  طاه��ر يف حدي��ث �سحف��ي  
)اأطل���ش �س��ط الع��رب( ي�س��ارك يف تنفي��ذه 
باحثون وخ��راء يف اخت�سا�سات خمتلفة، 
ويه��دف اىل اإع��داد درا�س��ة علمي��ة �سامل��ة 
ع��ن بيئ��ة �س��ط الع��رب ب��كل تفا�سيله��ا"، 
مبين��ًا اأن "ف��رق العم��ل انتقل��ت اىل مرحلة 
اجلهد العلم��ي امليداين بع��د اكتمال مرحلة 
التخطي��ط والتن�سي��ق، ومن املق��رر اأن ينجز 

امل�روع اأواخر العام احلايل".
ولف��ت طاه��ر النظ��ر اىل اأن "اأح��د ف�س��ول 
الأطل���ش يتن��اول ال��روة ال�سمكي��ة يف �سط 
الع��رب، وهناك تغيرات كب��رة طراأت على 
التن��وع الإحيائ��ي، حيث اختفت م��ن ال�سط 
العدي��د من اأنواع الأ�سماك التي كانت توجد 
في��ه بكرة، مث��ل اأ�سم��اك البن��ي والكطان، 
وا�ستوطنت حملها اأ�سماك مل تكن تعي�ش يف 
ال�س��ط، واإمنا جاءت من البحر"، مو�سحًا اأن 
"تلك التغي��رات ناجمة عن ازدياد ملوحة 
مياه ال�سط وارتف��اع معدلت تلوثها، ف�ساًل 
ع��ن ارتف��اع درج��ات ح��رارة املي��اه، وقد 
بلغت قب��ل ثالثة اأع��وام 38 درج��ة مئوية، 
يف ح��ن مل ي�سب��ق قبل ذل��ك اأن ارتفعت اىل 

اأكر من 33 درجة مئوية".
ال��روة  يف  املتخ�س���ش  الباح��ث  واأ�س��ار 
ال�سمكية اىل اأن "م�روع )اأطل�ش �سط العرب( 
هو خطوة اأوىل �سمن �سل�سلة خطوات نطمح 
اىل تنفيذه��ا يف امل�ستقب��ل القري��ب، اإذ بعد 
اجناز امل�روع �سوف نتحرك باجتاه تنفيذ 
م���روع )الأطل�ش البحري(، ومن ثم )اأطل�ش 

بيئة الأهوار(".
ال�ستعانة بتقنيات متطورة

امل�س��ارك يف  الباح��ث  ق��ال  م��ن جانب��ه، 
امل���روع �س��الح جن��م يف حدي��ث �سحفي  
باإع��داد  اخلا�س��ة  العلمي��ة  "اجله��ود  اإن 
الأطل���ش تت�سمن اإج��راء حتليالت خمترية 
والتق��اط  �سابق��ة  بدرا�س��ات  وال�ستعان��ة 
مرئي��ات ع��ر الأقمار ال�سناعي��ة"، م�سيفًا 
اأن "الأطل���ش يت�سمن كذلك تقدمي معلومات 
املعاه��دات  وذك��ر  ال�س��ط  ع��ن  تاريخي��ة 

اخلا�سة به".
واأك��د جن��م اأن "الأطل���ش تكم��ن اأهميته يف 
كون��ه اأول م���روع م��ن نوع��ه يف الع��راق 
واملنطق��ة، كم��ا يكت�س��ب اأهمي��ة توثيقي��ة 

كبرة".
يذك��ر اأن حمافظ��ة الب���رة الت��ي يقطعه��ا 
�س��ط العرب من �سماله��ا اىل اأق�سى جنوبها 
مل تع��د مياه��ه من��ذ ع��ام 2007 �ساحل��ة 

ف�س��ل  ذروة  يف  الزراعي��ة  لال�ستخدام��ات 
ال�سي��ف ب�سب��ب زي��ادة الرتاكي��ز امللحي��ة، 
وذل��ك من ج��راء ظاهرة طبيعي��ة كانت تعد 
ن��ادرة احلدوث، وهي تق��دم الل�سان امللحي 
)اجلبه��ة امللحي��ة( الق��ادم م��ن اخلليج يف 
جم��رى ال�سط ب�سب��ب قلة الإي��رادات املائية 
الوافدة م��ن دجلة والفرات وال��كارون، كما 

يواجه ال�سط تلوثًا خطراً.

اأك��د خراء يف ال�ساأن الأقت�سادي و�سيا�سيون اأن عملية حترير 
املو�سل لها اأهمية  كبرة على القت�ساد الوطني لكونها �سلة 
غذائي��ة لحتوائها على كثر من الرا�س��ي الزراعية ، ووجود 
معام��ل الألب��ان والن�سي��ج ، بال�سافة اىل الذه��ب ال�سود يف 
م�سايف عن زالة والقيارة النفطية ، وتعد نينوى خطًا حلركة 
ال�س��وق من خالل املنافذ احلدودية ، والتي اأ�سابها ال�سلل بعد 
اأحداث ع��ام 2014 و�سيطرة داع�ش الرهابي عليها وعودتها 

اىل احلياة القت�سادية �سيكون رافداً للموازنة العامة للبلد .
واأ�س��ارت م�سادر �سحفي��ة اىل ” اأن اللجنة املالي��ة اأكدت اأن 
حتري��ر نينوى م��ن �سيطرة داع���ش الرهابي �سرف��د املوازنة 
العام��ة باأكر من مليارين ون�سف املليار دولر نظراً لهمية 

املحافظة القت�سادية والتجارية ” .
وقال ع�سو اللجنة املالية �رحان احمد �رحان يف ت�ريح 
�سحفي ” اإن نين��وى حمافظة اقت�سادية بامتياز وكانت تدر 
عائدات اقت�سادية �سخمة من خالل معامل ال�سمنت الكبرة 
يف حم��ام العلي��ل وكذلك النفط امل�ستخرج م��ن ابار عن زالة 
والقي��ارة ” . واأ�س��اف �رح��ان ” اأن املحافظ��ة تع��د طريقا 
جتاريا ا�سرتاتيجيا يربط بن العراق وتركيا و�سوريا ومير من 
خالله��ا اهم خط لنقل النفط هو جيه��ان اىل تركيا لت�سديره، 
لفت��ًا النظ��ر اىل اأن حترير املحافظة �سرف��د املوازنة العامة 

باأكر من مليارين ون�سف املليار دولر”.
وم��ن جهته��ا قال��ت النائبة يف جلن��ة القت�س��اد وال�ستثمار 
لعملي��ة  ” اأن  النيابي��ة جنيب��ة جني��ب يف حدي��ث �سحف��ي 
حتري��ر املو�س��ل ابعاداً متع��ددة منها البع��د ال�سيا�سي والبعد 
الجتماع��ي ، وال��ذي ي�سمن ع��ودة النازح��ن بال�سافة اىل 
البع��د القت�س��ادي بو�سفه��ه ال�ري��ان املغذي للبل��د ، لكون 
نين��وى منطق��ة زاخرة بال��روات النفطي��ة وغ��ر النفطية “. 

واأ�سافت جنيب ” اأن التخ�سي�سات املالية يف موازنة 
الع��ام املقب��ل 2017 والت��ي تبلغ اكر 

من 100 تريليون دينار 
مت  فق��د 

اعتماده��ا عل��ى ا�سا���ش 35 دولراً للرميل الواح��د، وبحجم 
عج��ز ي�س��ل اىل 30% م��ن حج��م املوازن��ة ، وذل��ك ب�سب��ب 
انخفا���ش ا�سعار النفط من ناحية وزي��ادة النفقات الع�سكرية 
وخم�س�سات النازحن والتي تنفق كخدمات ان�سانية متعددة 

من جهة اخرى“.
تاأهليل��ة  برام��ج  ت�س��ع  مل  احلكوم��ة  ” اأن  جني��ب  وتابع��ت 
وحت�سري��ة ملرحل��ة م��ا بع��د التحري��ر، وم��ن ث��م فاإنه��ا مل 
تخ�س���ش املبال��غ املالي��ة وفق تل��ك الرامج والآلي��ات ، لن 
املرحل��ة الع�سكرية من عمليات التحرير مازالت م�ستمرة ، ول 
تعرف حجم اخل�سائر املادية والتعوي�سية للمناطق املحررة ، 
وحجم البطالة ون�سبة الفقر ون�سبة ما ن�ستطيع اعادة تاأهيليه 
م��ن معام��ل وم�سانع ، م�س��رة اىل اأن املوازن��ات التي كانت 
ُتق��ر وعلى مر احلكوم��ات ال�سابقة واحلالية ُتبن��ى على اأ�س�ش 
رقمية ولي�ست موزانات براجمية ، َتدخل فيها خططًا وبراجمًا 
وُتق��در عل��ى اأ�سا�سه��ا املخ�س�س��ات املالي��ة “. واأكدت جنيب 
“اأن عملية حترير املو�سل �ستكون البوابة ل�ستقرار الت�سدير 
النفط��ي لع��ودة �سيط��رة احلكوم��ة عل��ى امل�س��ايف النفطي��ة 
كم�سف��ى عن زالة وم�سف��ة القيارة ، ليك��ون هناك ت�ساعف 
يف الإنتاجي��ة النفطية والت�سديرية للبلد ، ما يدخل زيادة يف 
الي��رادات م��ن العملة ال�سعبة للميزانية العام��ة ، لفتًة النظر 
اىل اأن هن��اك توقعات ُتب�ر باإرتف��اع الأ�سعار العاملية للنفط 
اخلام للعام املقبل فوق ال�50 دولراً للرميل الواحد وهذا ما 
يخ��دم املوازنة العراقية وقد تكون هناك بوادر اإنفراج لالأزمة 

املالية يف البلد ”
واأ�س��ارت جنيب اىل ” اأن التف��اق ال�سيا�سي بن حكومة بغداد 

واقلي��م كرد�ستان ق��د يتكلل باتف��اق نفطي بن 
الطرف��ن ، خ�سو�س��ًا بع��د زيارة 

الإقلي��م  رئي���ش 

م�سع��ود بارزاين اىل بغ��داد والف�سح عن النواي��ا احل�سنة التي 
ابدته��ا احلكومة الحتادية على بادرة اأن يكون هناك ت�سويق 
حت��ت مظلة �ركة �سوم��و، يف حال كانت الإي��رادات املتاأتية 
م��ن �ركة �سومو تغطي النفقات العامة لالإقليم وُتدفع جميع 
م�ستحقات��ه ، م�س��رة اىل اأن التح�س��ن القت�س��ادي له مردود 
ايجاب��ي على قيمة العمل��ة العراقية )الدين��ار( بال�سافة اىل 

وجود اليرادات التي تدخل العملة الجنبية اىل البلد “.
بدوره قال امل�ست�سار يف هيئة ال�ستثمار د. زهر احل�سيني يف 
حدي��ث �سحف��ي  ” اإن عملية حترير املو�س��ل ُت�سهم يف اإعادة 
خ��ط النعا���ش القت�س��ادي الوطن��ي ، اذ ما �س��ارت احلكومة 
بالرنام��ج الإ�سالح��ي القت�س��ادي واإعادة اإعم��ار املناطق 
املح��ررة ، والت��ي مل ت�س��ع حت��ى الآن خططًا براجمي��ًة لها ، 
وم��ن ثم ناأمل احل�س��ول على قر�ش من البن��ك الدويل بفائدة 
لتتجاوز ال�1% لت�سغيل امل�سانع واملعامل يف نينوى واإعادة 
احلياة وال��دورة القت�سادية املنقطعة يف املحافظة منذ عام 
2014 ” . واأ�ساف احل�سيني ” اأن الدفع بالعجلة القت�سادية 
يتطل��ب اأن يك��ون هن��اك ت�ساب��ك م��ا ب��ن القطاع��ن الع��ام 
واخلا���ش ، لع��ادة احلي��اة اىل امل�سانع واملعام��ل املتوقفة 
، لن احلكوم��ة الي��وم تتحم��ل اأعب��اًء مادية متع��ددة اجلهات 
، والقط��اع اخلا���ش ميتلك زم��ام املبادرات بدع��وة اأ�سحاب 

الأموال اأو املعامل للعم��ل املوازي، مع احلكومة لت�سغيل 
واإيج��اد  املتوقف��ة  وامل�سان��ع  املعام��ل 

لفر�ش العمل.
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الطاق��ة  معلوم��ات  اإدارة  قال��ت 
اإن��ه  تقري��ر �سحف��ي  الأمركي��ة يف 
م��ن املتوق��ع اأن يزي��د اإنت��اج النف��ط 
املتح��دة  الولي��ات  يف  ال�سخ��ري 
لل�سه��ر الثامن عل��ى الت��وايل لرتفع 
 5.585 األف برميل يوميا اإىل   112
مليون برميل يوميا يف اأغ�سط�ش اآب.

وم��ن املتوقع اأي�س��ا اأن يرتفع اإنتاج 
الغاز الطبيع��ي يف الوليات املتحدة 
اإىل م�ست��وى قيا�س��ي مق��داره 52.9 
ملي��ار قدم مكعبة يوميا يف اأغ�سط�ش 
اآب بزي��ادة تتج��اوز 0.8 ملي��ار قدم 
مكعبة يوميا عن يونيو حزيران ومبا 
ميث��ل ارتفاع��ا لل�سه��ر الثام��ن عل��ى 

التوايل اأي�سا.

الحتادي  الحتياطي  جمل�ش  اأعلن 
فر�سه  الأمركي(  املركزي  )البنك 
دولر  مليون   246 قيمتها  غرامة 
ب�سبب  باريبا  ب��ي.اإن.ب��ي  بنك  على 
�سليمة"  وغر  اآمنة  "غر  ممار�سات 
يف اأ�سواق ال�رف قائال اإنه اكت�سف 
والرقابة  البنك  اإ���راف  يف  ق�سورا 

الداخلية ملتعامليه.
وقال الحتياطي الحتادي اإن البنك 
ل�ستغالل  يت�سدى  اأو  يكت�سف  مل 
التي  الإلكرتونية  الدرد�سة  غ��رف 
يف  املتعاملون  ه��وؤلء  ي�ستخدمها 
بخ�سو�ش  مناف�سن  مع  التحدث 

مراكز التداول.

تعامالت  الأمركية  الأ�سهم  اأنهت 
عو�ست  ح��ي��ث  ي��ذك��ر  تغير  دون 
امل��راف��ق  قطاعي  اأ���س��ه��م  مكا�سب 
خ�سائر  ال���س��ت��ه��الك��ي��ة  وال�����س��ل��ع 
تركيز  مع  ال�سحية  الرعاية  قطاع 

امل�ستثمرين على نتائج الأعمال.
وتراجع املوؤ�ر داو جونز ال�سناعي 
اأو 0.04 باملئة ليغلق  8.02 نقطة 

عند 21629.72 نقطة.
بورز  اآن��د  �ستاندرد  امل��وؤ���ر  ون��زل 
 0.01 اأو  نقطة   0.13 500 مبقدار 

باملئة اإىل 2459.14 نقطة.

بعد السنوات العجاف.. محاوالت إلنعاش الموصل اقتصاديًا 

في غياب رعاية الدولة 

»ال بني وال كطان«.. شط العرب يعج بأسماك دخيلة بعد انقراض األصيلة

يوا�صل باحثون يف جامعة 
الب�صرة، العمل على اجناز 

اأول اأطل�س متكامل ل�صط 
العرب يت�صمن معلومات 

دقيقة عن جغرافيته 
وخ�صائ�س مياهه 

والكائنات احلية التي 
تعي�س فيه.

بغداد – متابعة 

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
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