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تحذيرات من كارثة بيئية

البصرة.. الملوحة تهدد الزراعة وتسبب نفوق كميات كبيرة من االسماك 
االقت�صادي  ال�صان  حذر عدد من املخت�صني يف 
ابي  ق�صاء  اهايل  على  كبرية  بيئية  كارثة  من 
اخل�صيب ب�صبب دخول موجة من تراكيز االمالح 

العالية اىل �صط العرب. 
وقال الناطق با�صم وزارة الزراعة حميد النايف، 
ان "هناك مبالغة كبرية  مبا يثار عن كارثة بيئة 
وتواجد  العرب"،  �صط  و"  الب�رصة  حمافظة  يف 

موجة امالح عالية  فيه. 
ان  ل���»اجل��ورن��ال«،  حديث  يف  النايف  وا�صاف 
"هناك ا�صبع ملحي ذا تركيز عايل يف  مياه �صط 
وازدي��اد   املائية،  االطالقات  قلة  ب�صبب  العرب 
الكارون   " نهري  توقف  ب�صبب   امللوحة  ن�صبة 
ان  بعد   اي��ران  من  تنبع  التي  الكرخة"،   ونهر 
ما  العرب  �صط  من  االنهر  هذه  اطالقات   قطعت 

زاد من الن�صب امللحية يف  �صط العرب ". 
ان  ال���زراع���ة،  وزارة  با�صم  امل��ت��ح��دث  وت��اب��ع 
"االجراءات التي يجب ان تتخذ بحق زيادة ن�صب 
امللوحة فهي من عمل واخت�صا�ص وزارة املوارد 
املائية،  واحلل يكمن بزيادة االطالقات املائية 

للتخفيف من ن�صب امللوحة العالية  ". 
الب�رصة  ومن جهته قال ع�صو جمل�ص  حمافظة 
حممد املن�صوري، ان "هناك ازمة وكارثة بيئية 
وب�رصية يف حمافظة الب�رصة و�صط العرب ب�صبب 

ارتفاع ن�صب امللوحة فيه ". 
ل�»اجلورنال«،  حديث  يف  املن�صوري  وا�صاف 
العرب   الل�صان امللحي يف مياه �صط  " امتداد  ان 
وو�صوله اىل  ن�صب اعايل �صط العرب، يرجع اىل 
دجلة  نهري  ترفد  التي  املائية  االطالقات  قلة 
على  "التجاوزات  اىل  باال�صافة    ،" وال��ف��رات 
حمافظتي  قبل  من  ال�صدود  من   املطلقة  املياه 
قلة  "ازمة  ان  اىل  الف��ت��ا  والكوت"،  ال��ع��م��ارة 
بالن�صبة  الكارون  الواردات  املائية وتوقف نهر 
امللحي  امل��د  بو�صول  �صاهم  ال��ع��ذب��ة   للمياه 
كارثة  "هناك  ان  وتابع    ." العرب  �صط  ملياه 
ما  العرب  ب�صط  املحيطة  املناطق   جميع  تهدد 
للحيوانات  واالروائي  الب�رصي  اال�صتخدام  ي�صمل 
نفوق  اىل  باال�صافة   ، ال��زراع��ي��ة  واالرا���ص��ي 
�صط  يف  اال�صماك  م��ن  كبرية  كميات  وان��دث��ار 
اخل�صيب  ابي  �صفوان  ق�رص  ام  كمناطق  العرب،  
،  خور الزبري،  م�صريا اىل ان "هناك انقطاع ملياه 
واحليواين    الب�رصي  لال�صتخدام  ال�صالح  ال�رصب 
االرا�صي  "جميع  ان  املن�صوري،   وا�صاف    ."
قد  اليومية،  كاخل�صار  النمو  ال�رصيعة  الزراعية 
اىل  باال�صافة  اخل�صيب،   ابي  ق�صاء  يف  هلكت 
تهالك ا�صجار النخيل املهددة  ب�صبب عدم وجود 
للمياه من اال�صا�ص ولي�ص �صحة لفرتة وتنق�صي، 
مبينا ان "جمل�ص املحافظة نا�صد وزارة املوارد 

املائية والتي الميكن ان تفعل الكثري اال ان تزيد 
االطالقات من نهري دجلة والفرات، فانه يعترب 

جتاوزعلى ح�صة املحافظات. 
الهايل  حقيقية  معاناة  "هناك  ان  اىل  ولفت 
املحافظة ومت نقل جميع تلك املعاناة للحكومة 
وهو  ترقيعية  بحلول  �صارعت  التي  االحتادية 
 ،" "�صيبان  االروائ��ي��ة   القناة  يف  املياه  اط��الق 
فيها  امللوحة  ن�صب  ارتفاع  اىل  تتجه  والتي  
تدرجيا وم�صاركتها ملياه �صط العرب وهذا يهدد 
حياة املواطن بغرب الب�رصة "ام ق�رص ، �صفوان، 
حقيقية  هالكات  "اىل  باال�صافة  الزبري"،  خور 
 ،" واحليوانات  الزراعية  واالرا�صي  باملزروعات 

احلكومة وهناك حوايل  اي حلول من  يوجد  وال 
اكرث من 7 االلف   TDs  لن�صبة امللوحة والتي 

تعترب ن�صبة  عالية يف مياه �صط العرب ". 
الب�رصة  جنوب  الفاو  ق�صاء  قائممقام  وب��دوره 
امللوحة  ن�صبة  ارتفاع  ان   ،“ ال�رصيفي  وليد   ”
بهجرة  ت�صببت  كبري  ب�صكل  العرب  �صط  مياه  يف 
اأعداد من العوائل اىل مناطق اأخرى” حمذرا من 
كارثة تدق ناقو�ص اخلطر يف الق�صاء من هجرة 
امللوحة  "ن�صبة  اإن    ، ال�رصيفي  وقال  جماعية. 
حيث  �صيحان  منطقة  يف  كبري  ب�صكل  ارتفعت 
الف وهي عالية جدا ال ميكن  ن�صبتها 16  بلغت 
ا�صتخدامها لال�صتهالك الب�رصي واحليواين وكذلك 

الزراعي الذي تاأثر كثريا ب�صبب تلك امللوحة" . 
بالهجرة  يفكرون  الق�صاء  "اأهايل  ان  واأو�صح 
توفر  وع���دم  اخل��دم��ي  ال��و���ص��ع  ت���ردي  ب�صبب 
احل��وادث  وك��رثة  البطالة  وك��رثة  العمل  فر�ص 
مبركز  الق�صاء  يربط  الذي  العام  الطريق  ب�صبب 
املحافظة ف�صاًل عن االأزمة اخلطرية التي تتعلق 
غري  عوامل  كلها  امللوحة   منا�صيب  بارتفاع 
"ادارة  ان  وا�صاف   الق�صاء".  الهايل  م�صجعة 
ال�صعوبات واملعوقات  تذلل  بان  ت�صعى  الق�صاء 
الفاو مدينة  املتوفرة جلعل ق�صاء  باالإمكانيات 
اأمنة وجاذبة للعي�ص وال�صكن  اال ان اأزمة امللوحة 
االأكرب  امل�صكلة  تكون  كبرية  بن�صب  وارتفاعها 

احلكومة  الفاو  قائممقام  ودع��ا  حلول".  ب��دون 
املنا�صبة  احللول  باإيجاد  االإ���رصاع  اإىل  املحلية 
من  لنتمكن  ملوحة  ن�صبة  من  الق�صاء  الإنقاذ 
يعد  الذي  الق�صاء  وترك  االأه��ايل  هجرة  اإيقاف 
م�صتوى  وعلى  الب�رصة  يف  املناطق  اه��م  م��ن 
الذي  والزراعي  االقت�صادي  اجلانب  من  العراق 
ال�صمكية  ف�صال عن  للرثوة  كان م�صدرا رئي�صيا 
من  ال�صيادون  لها  يتعر�ص  التي  امل�صايقات 
م�صايقات من دول اجلوار يف املياه االإقليمية ،  
الفتا اىل عدم توفري مادة الكاز لت�صغيل حمطات 
كتيبان  من  املياه  ت�صحب  التي  االروائية  القناة 

وت�صخ اىل �صيحان . 

بغداد – فادية حكمت 

 تداول 17مليار سهم بقيمة 10 
مليارات في حزيران 

 تصدر اكثر من 3 ماليين 
ونصف من  النفط الخام 

يدعون العبادي إللغاء التعرفة 
الكمركية الجديدة

يخرج من قائمة الدول الخاضعة 
للرصد والمتابعة المالي الدولية

 بغداد – اجلورنال  ك�صف املدير التنفيذي ل�صوق العراق لالوراق املالية طه احمد، 
االحد، ان موؤ�رص ال�صوق �صجل تداول 17 مليار �صهم بقيمة جتاوزت الع�رصة مليارات 
دينار، خالل �صهر حزيران املن�رصم. وقال اأحمد يف بيان ان "يوم اخلمي�ص املوافق 
28 حزيران كانت اخر جل�صات �صهر حزيران 2018 يف �صوق العراق لالوراق املالية".
�صهر  خالل  املالية  االوراق  التداول  موؤ�رصات  عن  املتحققة  "البيانات  ان  وبني 
حزيران املا�صي، ت�صري اىل اأن عدد جل�صات التداول التي نظمها ال�صوق بلغت )17( 
ا�صل  من  م�صاهمة  �رصكة   )64( ا�صهمها  املتداولة  ال�رصكات  عدد  بلغ  فيما  جل�صة، 
)102( �رصكة". واو�صح احمد ان "عدد اال�صهم املتداولة خالل �صهر حزيران بلغ اكرث 
من )17( مليار �صهم فيما بلغت قيمة اال�صهم املتداولة اكرث من )10( مليار دينار".

النفطية  العراق  �صادرات  باأن  مالحي،االحد،   م�صدر  :اأفاد  – اجلورنال  بغداد 
من املوانئ اجلنوبية بلغت لهذا اكرث من ثالثة ماليني ون�صف املليون برميل 

نفط خام.
وقال امل�صدر ، اإن "معدل ال�صخ من احلقول اجلنوبية بلغ مئة وت�صعة واأربعني 
ميناء  عرب  كانت  الت�صدير  "عمليات  ان  مو�صحا  ال�صاعة"،  يف  نفط  برميل 
الف  ثالثة ماليني وخم�صمئة  بلغت  البحرية حيث  والعوامات  النفطي  الب�رصة 
و�صتة و�صبعني برميل نفط خام". واأ�صاف ان  "ثالث ناقالت نفط عمالقة اكتمل 
حتميلها بينما ما زالت هناك ثالث بواخر اأخرى قيد التحميل وجميعها موزعة 

بني ميناء الب�رصة النفطي والعوامات البحرية".

بغداد – اجلورنال : دعت اللجنة التن�صيقية لتجار العراق، رئي�ص الوزراء حيدر 
ت�صب  التي  القرارات  وت�صحيح  اجلديدة  الكمركية  التعرفة  الإلغاء  العبادي 
مب�صلحة قوى خارجية. وقالت اللجنة يف بيان ، اإن اأع�صائها 'يدعون رئي�ص 
الوزراء حيدر العبادي الإلغاء التعرفة الكمركية اجلديدة وت�صحيح القرارات 
'تقديراً  انه  بيانها  يف  اللجنة  وتابعت  خارجية'.  قوى  مب�صلحة  ت�صب  التي 
منا لظروف البالد وعدم حتميل املجتمع همومًا جديدة قد ي�صتغلها االأعداء 
وموؤ�ص�صاتها  للحكومة  الكايف  املجال  والإعطاء  ومتبنياتهم  مل�صاحلهم 
املعنية بت�صحيح القرارات التي باعتقادنا اأنها ت�صب مب�صلحة قوى خارجية 

واإعادة هيكلة القرارات'.

بغداد – اجلورنال : اأعلن البنك املركزي، االحد، خروج العراق ب�صكل ر�صمي من 
العمل املايل  الر�صد واملتابعة من قبل جمموعة  الدول اخلا�صعة لعملية  قائمة 

الدولية.
 FATF الدولية  املايل  العمل  “جمموعة  ان  بيان،  يف  املركزي  البنك  وقال 
اأعلنت ر�صميا عن خروج العراق من منطقة املتابعة، وذلك جاء ب�صبب ما حققه 
كبري  تقدم  من  االإرهاب  ومتويل  االأموال  غ�صل  مكافحة  ومكتب  املركزي  البنك 
يف حت�صني ومعاجلة اأوجه الق�صور وال�صتيفائه جميع التزاماته اجتاه تو�صيات 
االأموال  غ�صل  مكافحة  ا�صترياتيجية  متطلبات  ومعاجلة  املايل  العمل  جمموعة 

ومتويل االإرهاب التي اأعدها البنك املركزي العراقي”.

بورصة 
العراق :

تّجار موانئ 
الجنوب

العراق

بيانات

خفض إنتاج النفط الليبي إلى 315 ألف ب/ي "مندوب إيران في أوبك": السعودية ال تستطيع زيادة إنتاج النفط 
بعد توقف الصادرات

موانئ دبي تدرس إنشاء مجمع لوجيستي في إثيوبيا

ملنظمة  التنفيذية  الهيئة  يف  اإيران  مندوب  اأعلن 
كاظم  "ح�صن  "اأوبك"،  للبرتول  امُل�صدرة  البلدان 
زيادة  ت�صتطيع  ال  ال�صعودية  اأن  اأردبيلي"،  بور 

اإنتاج النفط مبقدار مليوين برميل يوميا.
وح�صب وكالة االأنباء االإيرانية "اإرنا"، االأحد، قال 
"اأردبيلي": "بطبيعة احلال لو فعلت ال�صعودية هذا 

االأمر، فمعنى ذلك هو خروجها من اتفاق اأوبك".
اأعلنه  ما  على  تعقيبا  اأردبيلي،  تاأتي ت�رصيحات 
ال�صبت،  اأم�ص  ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�ص 
بن  �صلمان  امللك  ال�صعودي  العاهل  موافقة  عن 

عبد العزيز، على زيادة اإنتاج النفط بنحو مليوين 
برميل يوميا.

اأوب��ك،  يف  االأع�صاء  "الدول  اأردبيلي:  واأ�صاف 
ال�صابق  اتفاقها  حفظ  املا�صي،  االأ�صبوع  قررت 
مليون   1.2 مبقدار  االإنتاج  خف�ص  على  املبني 
32.5 مليون  اإىل  االإنتاج  برميل، واإي�صال �صقف 
االإلتزام  اإي�صال  على  تعمل  واأن  يوميا،  برميل 
 100 اإىل  باملائة(   150 )من  االإنتاج  بخف�ص 

باملائة".
"حتدثت  كان ترامب قال يف تغريدة عرب تويرت،: 
زيادة  اأطلب  اأين  له  و�رصحت  �صلمان،  امللك  اإىل 
يف  اال�صطرابات  ب�صبب  للنفط  ال�صعودية  اإنتاج 

اإيران وفنزويال، ووافق على طلبي".
ال�صعودي  امللك  من  طلب  اأن��ه  ترامب،  واأ�صاف 
على  يوميا،  برميل  مليوين  بنحو  االإنتاج  زيادة 

خلفية ارتفاع اأ�صعار النفط.
تنفيذ   ،2017 مطلع  "اأوبك"  يف  االأع�صاء  وب��داأ 
برميل،  مليون   1.2 بنحو  االإنتاج  خف�ص  اتفاق 
منتجني  م��ن  برميل  األ��ف   600 اإليها  ي�صاف 
م�صتقلني، ليبلغ اإجمايل اخلف�ص املتفق عليه 1.8 
اال�صتقرار  ا�صتعادة  بهدف  يوميا،  برميل  مليون 

الأ�صواق النفط.
العام  مطلع  ب��داأ  ال��ذي  االت��ف��اق  اأج��ل  وينتهي 

املا�صي، يف كانون االأول 2018. 

جرى  اإنه  االحد،    ، الليبي  النفط  قطاع  يف  م�صدران  قال 
امتالء  مع  يوميا  برميل  األ��ف   315 اإىل  االإنتاج  خف�ص 
بعد  والزويتينة  احلريقة  ميناءي  يف  التخزين  �صهاريج 
اأن  واأ�صافا  الت�صدير.  ليبيا  �رصق  يف  م�صوؤولون  منع  اأن 
خف�ص االإنتاج كان تدريجيا بعد منع ال�صفن من التحميل 
امل�صدرين  اأحد  ا�صار  و  اخلمي�ص.  يوم  منذ  امليناءين  من 
خارج  ال�رصقية  املوانئ  يف  التخزين  طاقة  ثلثي  نحو  اإن 
اخلدمة واإن الطاقة التخزينية الباقية م�صتخدمة بالكامل 
ب�صبب  حمدود  النفط  حقول  يف  التخزين  اأن  كما  تقريبا.  
االإ�صالمية  الدولة  تنظيم  م�صلحو  �صنها  التي  الهجمات 
مليون  من  اأكرث  تنتج  ليبيا  وكانت  ال�صابقة.  ال�صنوات  يف 
14  حزيران،  لكن يف  االأخ��رية.  االأ�صهر  يوميا يف  برميل 
اأدى هجوم يف ميناءي راأ�ص النوف وال�صدرة على القوات 
املوالية للواء خليفة حفرت الذي يتخذ من ال�رصق مقرا اإىل 
مبقدار  االإنتاج  تقلي�ص  يف  ت�صبب  مما  امليناءين،  اأغالق 
على  ال�صيطرة  ا�صتعادة  وبعد  يوميا.  برميل  األف   450
الذي يقوده حفرت  الليبي  الوطني  اأعلن اجلي�ص  امليناءين، 
يف  املوازية  الوطنية  النفط  موؤ�ص�صة  اإىل  �صي�صلمهما  اأنه 
بنغازي الواقعة يف �رصق البالد. وقالت املوؤ�ص�صة املوازية 
الوطنية  املوؤ�ص�صة  من  به  امل�رصح  الت�صدير  �صتوقف  اإنها 
للنفط املعرتف بها دوليا، والتي تتخذ من طرابل�ص مقرا، 
و  االإن��ت��اج.  يف  اخل�صائر  با�صتمرار  احتماالت  اأث��ار  مما 
ا�صافت املوؤ�ص�صة املوجودة يف طرابل�ص اإنها تتوقع اإعالن 
حالة القوة القاهرة على ال�صادرات يف ميناءي الزويتينة 
يف  اخل�صائر  حجم  اإجمايل  لي�صل  االأح��د،  يوم  واحلريقة 

يف  م�صادر  وقالت  يوميا.  برميل  األف   800 اإىل  االإنتاج 
التي  الناقالت  اإن  حيث  يتغري،   مل  املوقف  اإن  املوانئ 
طرابل�ص  يف  املوجودة  للنفط  الوطنية  املوؤ�ص�صة  منحتها 

ت�رصيحا ما زالت ممنوعة من التحميل.
ال�صيطرة  اإىل  امل��وان��ئ  اإع���ادة  اإىل  غربية  ق��وى  ودع��ت 
للنفط يف طرابل�ص. واأحبطت  الوطنية  للموؤ�ص�صة  احل�رصية 
قرارات جمل�ص االأمن الدويل حماوالت �صابقة من الف�صائل 
املوجودة يف ال�رصق لبيع النفط ب�صكل م�صتقل عن طرابل�ص. 

�رصكة  اإن  االح��د،   االإم��ارات،  اأنباء  وكالة  قالت 
جممع  اإن�����ص��اء  ت��در���ص  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ 
منافذ  لها  لي�ص  التي  اإثيوبيا  يف  لوجي�صتي 
تطوره  ميناء  من  ال�صلع  لنقل  وذلك  البحر  على 
جيبوتي  وتتوىل  ال�صومال.  اأر���ص  منطقة  يف 
الإثيوبيا.  املتجهة  التجارة  من  باملئة   95 نحو 
بن  اأحمد  �صلطان  عن  الر�صمية  الوكالة  ونقلت 
العاملية  دبي  موانئ  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �صليم 
ي�صتهدف  اإثيوبيا  يف  املزمع  املجمع  اإن  قوله 
االأخرى  االإفريقية  للدول  ال�صلع  ونقل  ا�صتقبال 
التقرير  يت�صمن  ومل  بحري.  منفذ  لها  لي�ص  التي 
ومل  التفا�صيل.  من  مزيدا  ال�صبت  يوم  ُن�رص  الذي 
وتعد  دبي،  الإم��ارة  اململوكة  العاملية  دبي  ترد 

من اأكرب �رصكات ت�صغيل املوانئ يف العامل، على 
العاملية  دب��ي  موانئ  تعاونت  للتعقيب.  طلب 
هذا  ال�صومال  اأر�ص  وحكومة  اإثيوبيا  وحكومة 
العام لتطوير ميناء بربرة على ال�صاحل ال�رصقي 
�رصيعا  طريقا  االإمارات  وت�صق  االإفريقية.  للقارة 
�صي�صل امليناء باحلدود االإثيوبية يف اإطار التزام 
باال�صتثمار يف البنية التحتية باأر�ص ال�صومال.

ان�صقت اأر�ص ال�صومال عن ال�صومال يف 1991 
وتت�رصف كدولة فعلية منذ ذلك احلني.

وجيبوتي  اإثيوبيا  بني  منف�صلة  �رصاكة  وثمة 
وال�صومال لتطوير موانئ يف الدولتني.

وبداأت موانئ دبي اإجراءات ق�صائية بحق حكومة 
جيبوتي يف وقت �صابق من العام اجلاري بعد اأن 
ميناء  لت�صغيل  عقدها  مفاجئ  ب�صكل  ف�صخت 

دوراليه.
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اإن  االأح��د،    ، االأت��راك  امل�صدري��ن  احت��اد  ق��ال 
�ص��ادرات تركيا زادت خم�ص��ة باملئة على اأ�صا�ص 
�صنوي يف حزيران لت�صل اإىل 12.6 مليار دوالر.

واأظه��رت البيان��ات اأي�صا منو �ص��ادرات الن�صف 
االأول م��ن الع��ام 7.4 باملئ��ة اإىل 81.9 ملي��ار 

دوالر.
 ي�ص��در االحتاد اأرقامه قبل �صهر من اإعالن معهد 

االإح�صاءات الرتكي البيانات الر�صمية. 

ارتف��ع اإجم��ايل االحتياط��ات الدولي��ة وال�صيولة 
االأجنبي��ة ل��دى م�رصف قط��ر املرك��زي يف �صهر 
اأي��ار املا�ص��ي اإىل 163.1 مليار ري��ال و بن�صبة 
%12.7 مقارنة ب�صهر ني�صان   من العام 2018، 
وبانخفا���ص ن�صبته %2 مقارنة ب�صه��ر اأيار من 

العام املا�صي.
الن���رصة  بح�ص��ب  الدولي��ة  االإحتياط��ات  ودع��م 
النقدي��ة مل�رصف قطر املرك��زي ارتفاع االأر�صدة 
ل��دى البن��وك اخلارجي��ة اإىل 61.5 ملي��ار ري��ال 
وبن�صب��ة %21.3 مقارن��ة ب�صه��ر ني�ص��ان ابريل، 
وكذل��ك ارتف��اع قيم��ة اال�صتثم��ار يف ال�صندات و 
اذونات اخلزينة االأجنبي��ة اإىل 23.2 مليار ريال 
بزي��ادة ن�صبته��ا 54.5 % عل��ى اأ�صا���ص �صهري، 

وبانخفا�ص ن�صبته %72 على اأ�صا�ص �صنوي.  

اأعلن م�صوؤول ب��وزارة الزراعة االيرانية، عن بلوغ 
م�صرتي��ات القمح املحلي 4.1 مليون طن منذ بدء 
مو�صم احل�صاد منت�صف ني�صان حتى 30 حزيران 

600 الف طن عن العام املا�صي. 2018 بنمو 
قيم��ة  اأن   ، ا�صفندي��اري  ا�صماعي��ل  واأو�ص��ح 
ري��ال  تريلي��ون   54.32 بلغ��ت  امل�صرتي��ات 

)الدوالر= 42 الف ريال(.
بامل�صت��وى  للقم��ح  الدميي��ة  الزراع��ة  اأن  واأك��د 
املطل��وب ه��ذا العام عل��ى �صواء هط��ول االمطار 
يف ال�صم��ال و�صم��ال غربي البالد، وم��ن املتوقع 
ح�ص��د 2.4 مليون طن هذا العام من هذه الزراعة 

مبختلف مناطق ايران.
كم��ا توقع ح�صاد اجم��ايل 13.2 مليون طن من 

القمح بال�صنة الزراعية اجلارية.


