
 وا�ش��ار عم��ر اىل ان الطاب��وق الطين��ي املثب��ت له 
موا�شفات جيدة يف بناء امل�شاكن مع توفر خاماته 
ومواده الولي��ة بالإ�شافة طريقة انخفا�ض كلفته 
وبذل��ك ميكن ال�شتغناء عن عمليات احلرق كما ان 
الرتبة يجب ان تكون غري �شاحلة للزراعة، م�شيفا 
ان الهدف من هذا البحث هو ت�شنيع وحت�شري كتل 
بنائي��ة طيني��ة تنوب ع��ن الطابوق املح��روق من 
خ��ال ا�شافة مواد مثبته هي ال�شمنت والنورة اىل 

الرتب املختلفة يف توزيعها احلبيبي احلجمي.
 م��ن جهت��ه قال الباح��ث هاين يو�ش��ف رزوقي ان 
الرتب��ة ه��ي امل��ادة الرئي�شة يف �شناع��ة الطابوق 
لذل��ك اجري��ت فحو�شات على مناط��ق متعددة يف 
الع��راق ملعرف��ة موا�شفات تلك ال��رتب ومكوناتها 
حيث اخ��ذت عينات من مناط��ق املحاويل وبغداد 
وكرب��اء والقاد�شية وال�شويرة و�شام��راء وبرطلة 
وقرقو�ض. وتبني نتائج الفحو�شات اىل الختاف 
الوا�ش��ح والكب��ري يف تل��ك املوا�شف��ات )حمت��وى 
ترب��ة  ان  م�شيف��ًا   ،الغري��ن(،  ،الط��ني  الطي��ان 
املحاوي��ل ه��ي الف�ش��ل كونه��ا حتوي عل��ى تلك 
املكون��ات بن�شب جيدة لإنتاج طابوق طيني مثبت 
ذو مقاومة ان�شغاط وامت�شا�شية وم�شامية جيدة 
ا�شاف��ة اىل ذلك ف��ان بقية ترب الع��راق بالإمكان 
حت�شري وت�شنيع كتل بنائية فيها ل�شتخدامها يف 
البن��اء والت�شييد. اما الباحث��ة اميان حممد �شلطان 
فق��د ا�ش��ارت اىل ا�شتنتاجات البح��ث والتي تتمثل 
يف حت�ش��ري كت��ل بنائي��ة ي�شتب��دل به��ا الطاب��وق 
الطين��ي املح��روق امل�شك��ل من الرتبة م��ع ا�شافة 
8% اىل 10% �شمنت بورتاندي عادي و%15-10 
نورة مطفاأة بعد معاجلتها يف ظروف جوية بعيدة 
عن تي��ارات اله��واء. وتابعت ان ن�شبة ه��ذه املواد 
امل�شافة تتنا�شب عك�شيًا مع ن�شبة الطيان ا�شافة 
اىل ذل��ك ميكن اعطاء قوة للكت��ل املحظرة بت�شليط 
�شغ��ط كب���ض عليه��ا مبا ل يزي��د ع��ن 100كغم / 
�ش��م2 اذ ان ال�شغط ال�شايف ق��د يوؤدي اىل خروج 
امل��اء مما يوؤثر عل��ى تفاعات ال�شمن��ت ف�شًا عن 
ذل��ك فاأن نتائ��ج التوزيع احلبيب��ي احلجمي لرتب 
مناط��ق العينات ترتاوح فيها ن�شبة املواد الناعمة 

الطي��ان م��ا ب��ني 2% م��ن كرب��اء اىل 65% م��ن 
�شام��راء ويف معظ��م ه��ذه امل��واد جن��د ان الن�شبة 
الغالب��ة لهذه الطيان هي يف ح��دود )30-20(% 
وان ه��ذا التوزي��ع ق��د ميث��ل الرتب��ة املوجودة يف 
املنطق��ة وميك��ن ان ي�شنع منها الطاب��وق بح�شب 
ن�ش��ب )الرمل : الطني( وكلم��ا زادت ن�شبة الطيان 
قل��ت ن�شبة ال�شمنت امل�شاف��ة اىل )8%( مع ا�شافة 
الن��ورة بن�ش��ب )10% و 15(. ول ميك��ن لأح��د اأن 
ين�ش��ى دور ال�رشك��ة العامة ل�شناع��ات الن�شائية 
التابع��ة ل��وزارة ال�شناع��ة واملعادن، وم��ا كانت 
تقدم��ه م��ن �شناعات تدخ��ل يف البن��اء والعمار 
وب�شك��ل خا���ض الطاب��وق والرثم�شت��ون واجل���ض 
والنابي��ب البا�شتيكي��ة وغري ذل��ك، مدير ال�رشكة 
املهند���ض عبا���ض ن���رشاهلل ذك��ر بحديث��ه يف م��ا 
يخ�ض �شناعة الطابوق واملعامل املتوقفة: حاليا 
ل توج��د اأم��وال مر�ش��ودة م��ن اجل اع��ادة اعمار 
وتاأهيل معام��ل الطابوق املتوقف��ة ب�شبب الظرف 
القت�ش��ادي احلايل. مبين��ا: ان اغلب هذه املعامل 
بات��ت قدمية ومتهالكة ول ت�شلح للعمل يف الوقت 

لا�شتثم��ار  ُعر���ض  اغلبه��ا  ان  لفت��ا:  احلا���رش. 
لك��ن حت��ى الآن ل يوج��د عر���ض مائ��م ب�شب��ب 
غي��اب الأر�شي��ة اخل�شب��ة لذلك. وع��ن ال�شناعات 
الأخ��رى ق��ال ن���رشاهلل: م��ا زال معم��ل الأنابي��ب 
البا�شتيكي��ة يعم��ل ويق��دم انتاج��ه لل�ش��وق لك��ن 
لا�شف امل�شت��ورد �شلَّ بيعه، كذل��ك معمل الأعمدة 
اخلر�شانية و�شناعات اأخرى. م�شددا: ان ال�شترياد 
الع�شوائ��ي وفتح احل��دود بهذه الطريق��ة اأث�َّر كثريا 
الكفيل��ة  الإج��راءات  وب�ش��اأن  منتوجاتن��ا.  عل��ى 
مبناف�ش��ة الب�شائ��ع امل�شتوردة ق��ال مدير ال�رشكة 
العامة لل�شناع��ت الن�شائية انه مت اإعطاء الأهمية 
لعملي��ة الت�شويق من خال حتوي��ل �شعبة الت�شويق 
اىل ق�ش��م يحوي ث��اث �شعب للتح��رك يف جمالت 
خمتلفة به��ذا اخل�شو�ض وحت�شني نوعي��ة الإنتاج 
واإخ�شاع��ه لفحو�ش��ات ال�شيط��رة النوعي��ة ب�شكل 
م�شتمر، كما مت اإع��ادة ت�شعري املنتجات مبا يحقق 
جل��ب اك��ر عدد م��ن الزبائن. م�شيف��ا: مت مفاحتة 
دوائر الدول��ة للرتويج ملنتج��ات ال�رشكة بو�شاطة 
مندوب��ي الت�شوي��ق وتفعي��ل جلن��ة حماي��ة املنتج 

لغر�ض درا�شة واقع ال�شوق واأ�شباب عزوف العماء 
ع��ن ا�شته��اك منتج��ات ال�رشك��ة برغ��م جودته��ا 
قيا�ش��ًا ملثياتها يف ال�شوق املحلية . عبا�ض احمد 
موظ��ف يف معم��ل طاب��وق )اب��و نوؤا���ض( ق��ال  اإن 
املعم��ل متوق��ف من��ذ 2003 �شبق��ه تلك��وؤ بالعمل 
يف الت�شعيني��ات من القرن املا�شي ب�شبب احل�شار 
القت�ش��ادي، مبين��ا: ان املعمل خمت���ض ب�شناعة 
الطاب��وق املع��روف الفخاري )جفقي��م( واخلا�شة 
بتغلي��ف واجه��ات املب��اين والبي��وت، م�ش��ريا اىل 
ان اغلب بناي��ات العا�شمة املغلف��ة بهذه الطريقة 
من طاب��وق املعمل منه��ا عمارة ال���رشوق وبناية 
ات�ش��الت الر�شي��د وبع���ض مب��اين وزارة التجارة 
وع�رشات البيوت. وب�شاأن عملهم احلايل ومرتباتهم 
قال احمد: كبقية معامل وم�شانع وزارة ال�شناعة 
املتوقف��ة ن�شتل��م مرتباتنا يف نهاية ك��ل �شهر من 
دون اأن نق��دِّم اأي عم��ل او خدم��ة، متاأ�شف��ًا عل��ى 
احلال ال��ذي اآل اإليه املعمل وح��ال مكانه واأدواته 
الت��ي كانت تعمل ب�شكل الك��رتوين متطور يف فرتة 

اإن�شائه التي تعود اىل عام 1982.

    
  

  ق��ال امل�شت�ش��ار القت�ش��ادي وامل���رشيف �شم��ري الن�ش��ريي، ان 
امل�شاركة الوا�شعة لرابطة امل�شارف اخلا�شة العراقية وامل�شارف 
احلكومي��ة واخلا�ش��ة يف ال��دوره 44 ملعر�ض بغداد ال��دويل يعزز 
الثق��ة بالقطاع امل���رشيف العراقي ويوثق العاق��ات القت�شادية 
وامل�رشفي��ة مع ال��دول الجنبية وال��دول العربي��ة وبخا�شة منها 
ال��دول اخلليجي��ة وبالت��ايل �شت�شاهم ه��ذه العاق��ات يف التعاون 
امل�ش��رتك وايج��اد بن��وك مرا�شل��ة ر�شين��ة ،حيث ي�ش��ارك يف هذه 
كاف��ة  �رشك��ة حكومي��ه وخا�ش��ه يف  دول��ه و400  ال��دوره 18 

الخت�شا�شات واملجالت.
وا�ش��ار الن�شريي يف معر�ض تقييمه لهذه امل�شاركة ،بان "القطاع 
امل���رشيف العراقي وب�شكل خا�ض ماتعاني��ة بع�ض امل�شارف من 
تع��رث بان�شطته��ا ب�شبب الزمة القت�شادي��ة واملالية التي متر بها 
الب��اد لا�شب��اب املو�شوعي��ة والذاتي��ة املعروفه للجمي��ع والتي 
ا�شتطاع��ت وبتدخ��ل ودعم من البن��ك املركزي العراق��ي وبتعاون 
وتفه��م ودرا�شة وحتليل واقعي من قب��ل رابطة امل�شارف اخلا�شة 
العراقي��ة ، يف اع��ادة تاهيله��ا واع��ادة عجل��ة ن�شاطاته��ا خلدمة 
اجلمه��ور ب�شكل �رشيع ومبا يعزز الثقه بالقطاع امل�رشيف العراقي 

احلكومي واخلا�ض .
وتات��ي امل�شارك��ة الوا�شع��ة والفاعل��ه للم�ش��ارف يف فعالي��ات 
معر�ض بغداد الدويل وبح�شور متميز للرابطة واملدراء املفو�شني 
وحماولتهم الرتويج للخدمات واملنتجات امل�رشفية التي تقدمها 
امل�ش��ارف يف الوق��ت احلا���رش وب�شك��ل خا���ض تق��دمي القرو�ض 
التمويلي��ة لتموي��ل مل�شاري��ع ال�شغرية واملتو�شط��ة �شمن مبادرة 
البن��ك املرك��زي بتخ�شي�ض �شت��ة تريليون دين��ار لتن�شيط الدوره 

القت�شادية واحلد من ن�شبة البطالة للخريجني 
كذل��ك حتفيز اجلمه��ور على 

ج��ه  لتو ا

لادخ��ار لدى امل�ش��ارف وتقليل الكتن��از يف البيوت ويف اماكن 
غري امنه ".

"زي��ارة اجلمه��ور لجنح��ة امل�ش��ارف امل�شارك��ة  ان  ون��وه اىل 
والط��اع على خطط امل�ش��ارف واجراءاته��ا وخدماتها �شي�شاهم 
م�شاهم��ة كب��رية يف اع��ادة الثق��ة به��ا كونه��ا مووؤ�ش�ش��ات مالية 
وطني��ة ر�شينة و�شتكون ودائعهم فيه��ا م�شمونه مبوجب القانون 
خ�شو�ش��ا عند مبا���رشة �رشكة �شم��ان الودائع والت��ي �شدر قرار 
جمل�ض الوزراء بتا�شي�شها ، ويتم حاليا ا�شتكمال اجلوانب القانونية 

و الدارية والفنية لغر�ض املبا�رشه مبهامها".
واك��د الن�ش��ريي، ان "ه��ذه امل�شاركة امل�رشفية الواع��ده �شت�شاهم 
على م�شت��وى العاقات امل�رشفية العربية والجنبية بتعزيز الثقة 
بالقط��اع امل�رشيف العراقي والتع��اون امل�رشيف البيني فيما بني 

امل�شارف العراقيه والبنوك املرا�شلة" .
ودع��ا الن�ش��ريي "اجله��ات احلكومي��ة املعني��ة والبن��ك املركزي 
واللجن��ة  ال��وزراء  جمل���ض  ق��رارات  تنفي��ذ  اىل  املالي��ة  ووزارة 
القت�شادية يف جمل�ض الوزراء واخلا�شة بدعم امل�شارف اخلا�شة 
وتقدمي القرو�ض لها وخلق حاله من التوازن بني حجم الودائع يف 
امل�شارف احلكوميه وحج��م الودائع يف امل�شارف اخلا�شة والتي 
ت�شك��ل حاليا 14 باملائه من جمموع الودائع كذلك قيام الوزارات 
واجله��ات املعني��ه بتوط��ني الروات��ب للموظف��ني ل��دى امل�شارف 
به��دف زيادة ق��درة امل�شارف عل��ى منح الئتم��ان النقدي بكافة 
انواع��ه ا�شاف��ه اىل ا�رشاك قي��ادات وخراء القط��اع امل�رشقي يف 

�شناعة القرارات القت�شادية ذات العاقه بالقطاع 
امل�رشيف وا�رشاكه��م يف الوفود 

�شمي��ه  لر ا

واللج��ان امل�شرتكة للتعاون القت�شادي مع دول العامل لنه بدون 
قطاع م�رشيف �شليم لميكن بناء اقت�شاد وطني �شليم".

م��ن جانب اخر اأعلن وزير الب��رتول ال�شعودي خالد الفالح، اأن اأكرث 
م��ن 60 �رشك��ة �شعودية �شاركت مبعر�ض بغداد ال��دويل، موؤكداً اأن 

اأكر جناح هو جناح اململكة.
وقال الفالح على هام�ض افتتاح معر�ض بغداد الدويل، اإن "ال�شعادة 
تغم��رين وكافة امل�شاركني م��ن اململكة العربي��ة ال�شعودية، هناك 
اك��رث م��ن 160 ف��رداً واأكرث م��ن 60 �رشكة يف قطاع��ات حكومية 

عديدة".
واأ�ش��اف اأن "امل�شاريع وال�شتثم��ارات تكون ل حدود لها"، م�شرياً 
اىل اأن "قط��اع الطاق��ة هو قط��اع واعد والبن��ى التحتية وم�شاريع 

البناء مبا لدى اململكة من قدرات يف قطاع املقاولت".
ولف��ت الفالح اىل اأن "اأكر جناح هو جناح اململكة"، م�شرياً اىل اأن 

"ال�شنة املقبلة �شتكون امل�شاركة ا�شعاف م�شاعفة".
واعت��ر وزي��ر الب��رتول ال�شع��ودي اأن "اله��م م��ن امل�شارك��ة يف 
املعار���ض واملوؤمت��رات، ال�شتثم��ارات عل��ى الر���ض الت��ي يراها 
املواط��ن العراق��ي". واعلن��ت وزارة التج��ارة، الي��وم ال�شب��ت، عن 
انط��اق معر���ض بغداد الدويل �شمن دورته ال��� 44 للفرتة من 21 

لغاي��ة 30 من ت�رشي��ن الول مب�شاركة حملي��ة وعربية 
ودولية وا�شعة
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اأعلن��ت منظمة الدول امل�شدرة للنفط 
)اأوب��ك(، ع��ن انخفا���ض �شادراته��ا 
النفطي��ة اإىل 55.52 دولر للرميل 
الواحد. وقالت املنظمة يف بيان لها 
اإن �شعر �شلة اأوبك اليومي ل�14 دولة 
فيها بلغ اليوم ال�شبت 55.52 دولر 

للرميل الواحد.
انخف���ض ع��ن  ال�شع��ر  اأن  واأ�شاف��ت 
 56.12 بل��غ  ال��ذي  ال�شاب��ق  الي��وم 
دولر للرميل الواحد وفقا حل�شابات 

اأمانة منظمة اأوبك.

الأمريكية  الأ�شهم  موؤ�رشات  ارتفعت 
بت�شجيل  لت�شتمر  تعامات  بنهاية 
ومكا�شب  ق��ي��ا���ش��ي��ة،  م�����ش��ت��وي��ات 
خطة  ب�شاأن  التفاوؤل  مع  اأ�شبوعية، 
موؤ�رش  و�شعد  ال�رشيبي.  الإ�شاح 
عند   0.7% بن�شبة  جونز"  "داو 
 165 حا�شداً  نقطة،   23328.6
على  م�شتوى  اأعلى  وحمققًا  نقطة، 
مكا�شبه  �شاد�ض  وم�شجًا  الإط��اق، 
مبقدار  ال��ت��وايل  على  الأ���ش��ب��وع��ي��ة 
"�شتاندرد  م��وؤ���رش  وزاد   .2.2%
اإىل   0.5% م��ن  ب��اأك��رث  بورز"  اأن��د 
2575.2 نقطة، ليغلق عند م�شتوى 
قيا�شي، بارتفاع على مدn الأ�شبوع 
ال�شاد�شة  للمرة   ،0.9% يقرب  مبا 

على التوايل.

ت�شوية  ع��ن  ال��ذه��ب  �شعر  انخف�ض 
يف  م�شتوى  اأدنى  م�شجًا  تعامات 
اأمام  ال��دولر  ارتفاع  مع  اأ�شبوعني، 
مكا�شب  حمققًا  الرئي�شية،  العمات 
الآجلة  العقود  �شعر  وهبط  اأ�شبوعية. 
اإىل   0.7% بن�شبة  الأ�شفر  للمعدن 
اأدنى  عند  لاأوقية،  دولر   1280.5
املجاري،  اأكتوبر   6 منذ  م�شتوى 
يف  اأ�شبوعية  خ�شائر  اأك��ر  م�شجًا 
وياأتي   .1.9% مب��ق��دار  �شهر  نحو 
اأ�شواق  انتعا�ض  مع  الذهب  تراجع 
خطة  م��ن  بدعم  اخل��ط��رة،  الأ���ش��ول 
امل��ق��رتب��ة، ع��ق��ب مترير  الإ����ش���اح 
امل���وازن���ة ل��ل��ع��ام امل����ايل ال��ق��ادم 

بالوليات املتحدة.

تعزيز العالقات االقتصادية..  المصارف العراقية... مشاركة متميزة في معرض بغداد الدولي 

باحثون عراقيون يبتكرون صناعة طابوق صديق للبيئة باستخدام مضافات كيمياوية

 قدمت هيئة البحث والتطوير 
ال�صناعي بحثًا من قبل جمموعة 

من باحثي ال�صركة العامة 
لل�صناعات االن�صائية حول 

ا�صتخدام م�صافات كيمياوية 
لتح�صني عملية حت�صري طابوق 

�صديق للبيئة.
وقال الباحث علي �صليم عمر 

بح�صب تقرير �صادر عن وزارة 
ال�صناعة هذا البحث يتناول 
معاجلة اهم م�صاكل التلوث 

البيئي من خالل حت�صري كتل 
بنائية ميكن ا�صتخدامها بدياًل 

للطابوق الطيني املحروق 
والتي تبعث يف انتاجها غازات 

�صامة من معامل الطابوق 
املنت�صرة و�صط وجنوب العراق 

والتي توؤثر �صلبًا على ال�صحة 
العامة للنا�س واالحياء االخرى.

بغداد- متابعة

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


