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خبراء: نفوق االسماك امر طبيعي وال توجد سموم في المياه
اأظهرت مقاطع فيديو انت�رشت على مواقع التوا�صل 
يف  الأ�صماك  من  كبرية  اأعداد  نفوق  الجتماعي، 
مزارع ال�صمك يف جنوب البالد، ما يهدد بح�صول 
ويرى  هناك،  ال�صمكية  الثثروة  ملف  يف  كارثة 
املزروعة  وخ�صو�صا  الأقفا�ص  ان كثافة  خرباء 
ال�صبب يف حدوث عملية  غري املرخ�صة قد كانت 
وما    )eutrophication( الغذائي   الإثثثراء 
الب�رشة  جامعة  رئي�ص  م�صاعد  ويثثرى  يرافقها. 
الدكتور �صاجد �صعد ان “الراأي ال�صائد حول نفوق 
ول  �صحيح  غري  �صامية  مثثادة  باإلقاء  ال�صماك 
الوفيات  ومنها  دلئل  لوجود  فيها  اجلزم  ميكن 
اقثثتثث�ثثرشت عثثلثثى جثثنثثوب حمثثطثثة املثث�ثثصثثيثثب دون 
�صمالها”. وي�صيف �صعد “لو افرت�صنا وجود مواد 
هائلة  كميات  اىل  حتتاج  فانها  املياه  يف  �صمية 
الذي  املائي  ال�صطح  اىل  ال�صم  م�صتوى  ترفع  لكي 
كانت  “لو  مبينا  الديوانية”،   اىل  بابل  من  ميتد 
اىل  طريقها  لوجدت  مثثوجثثودة،  ال�صمية  املثثادة 
الأرجح   العلمي  “الراأي  وتابع  ال�صالة”.  حمطات 
غري  وخ�صو�صا  املزروعة   الأقفا�ص  كثافة  ان 
املرخ�صة قد كانت ال�صبب يف حدوث عملية الإثراء 
eutrophication  وما يرافقها من  الغذائي  
توفري لنمو طحالب ونق�ص اوك�صجني. وقد تداخل 
عمليات  اجثثراء  ب�صبب  العمل  هذا  مع  اخر  عامل 
يرافقها  ومثثا  القريبة  الكهرباء   حمطة  �صيانة 
التنظيف”.   لغر�ص  كيمياوية  مواد  ا�صتخدام  من 
الب�رشة   يف  الزراعيني  نقابة  رئي�ص  جهته  من 
�صاجد،  �صعد  الدكتور  قاله  ما  فاكد  البدران  عالء 
الغال�صم،  بتعفن  م�صابه  “الأ�صماك  ان  مبينا 
الأحياء  كل  لكانت  مفتعل  املو�صوع  كثثان  ولثثو 
“ا�صحاب  ان  وا�صاف  ميتة”.  بالنهر  املائية  
ال�صماك نقلوها ب�صاعتهم من منطقة التاجي اىل 
يتوقعو  ومل  اغراهم  قد  ال�صعر  اأن  ويبدو  احللة)..( 
ال�صحب  اأو مر�صية، ولأن  اإ�صابات فطرية  وجود  
الزيارة  اأيام  خالل  جدا  كبري  كان  ال�صماك  على 
وبني  لالإ�صابات”.  ينتبهوا  مل  مغرية  ..وال�صعار 
البدران “الكت�صا�ص بالقفا�ص اكر من احلدود 
الطبيعية وكذلك القفا�ص كثرية ومتقاربة وعليه 
املياة”.  يف  �صموم  توجد  ول  طبيعي  املو�صوع 
ا�صتخدموا  لو  ال�صماك   “ا�صحاب  ان  اىل  وا�صار 
ح�صلت  ملا  بالب�رشة  احلال  هو  كما  النافورات 
با�صم  املتحدث  ويرى  الكبرية”.  النفوقات  هذه 
وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، اإن “نفوق 
الأ�صماك بهذه الأعداد الهائلة ح�صل ب�صبب مر�ص 
م�صخ�ص يف العراق منذ ثمانينيات القرن املا�صي 
“الأ�صباب  اأن  واأ�صاف  البكتريي”.  التعفن  وهو 
قلة  هي  امل�صكلة  هذه  خلف  تقف  التي  احلقيقية 
اأقفا�ص غري مرخ�صة”.  املائية ووجود  الواردات 
وهذه لي�صت املرة الأوىل التي تنت�رش فيها مقاطع 
نفوقا  الأكثثر  لكنها  الأ�صماك،  نفوق  عن  فيديو 
املياه،  يف  نق�ص  من  العراق  فيه  يعاين  وقت  يف 

وحتذيرات من جفاف قد ي�رشب بع�ص مناطقه.

بغداد – الجورنال

يفاتح الكهرباء الستثناء الشورجة 
وجميلة من القطع المبرمج

يطلق وجبة جديدة من سلف 
الموظفين

الحكومة لم تقدم أي حساب ختامي 
للبرلمان منذ 2011

تقفز أمام الدوالر ألعلى مستوى لها 
في 3 أشهر

بغداد - اجلورنال اأعلن رئي�ص جمل�ص حمافظة بغداد ريا�ص الع�صا�ص، اأن املجل�ص 
القطع  الث�صثورجثة وجميلة مثن  الثثكثثهثثربثثاء ل�صثتثثثنثاء منطقتي  �صثيثفثاتثح وزارة 
الثثعثثالقثثة ليثثجثثاد خثثطثثط  اأنه ين�صق مع اجلهات ذات  اإىل  ا�صار  املثبثرمثج، فيما 
بخ�صائر  تت�صبب  التي  احلرائق  من  والتجارية  املحلية  ال�صثثواق  �صالمة  تث�صثمثن 
فادحة لالقت�صاد املحلي. وقال الع�صا�ص يف ت�رشيح �صحفي، اإن "اجتماعا عقده 
املجل�ص مع اجلهات املخت�صة، منها ممثلية امانتي جمل�ص الثوزراء، وبغداد و�رشكة 
لثثو�صثثع  الثثعثثراقثثي،  ال�صناعات  واحتاد  بغداد  جتارة  وغرفة  الوطنية  التامني 
�صوقي  ل�صيما  العا�صمة،  باأ�صواق  احلرائق  تكرار  ا�صباب  وتث�صثخثيث�ص  الثحثلثول 

ال�صورجة وجميلة والتي تث�صثبثبثت بثخث�صثائثر فثثادحثثة لثالأقثتث�صثاد املحلي".

بغداد – اجلورنال اطلق م�رشف الرافدين وجبة جديدة من �صلفة موظفي دوائر 
اأدوات  طريق  عن  دينار  ماليني  والع�رشة  اخلم�صة  بني  ما  تراوحت  التي  الدولة 
" مت �رشف  انه  . وذكر املكتب العالمي للم�رشف يف بيان،  الدفع اللكرتوين 
الذين مت  الدولة لأكر من 1475 موظف  دفعة جديدة من �صلف موظفي دوائر 

توطني رواتبهم لدى امل�رشف وح�صلوا على البطاقة اللكرتونية".
واأو�صح البيان ان " �رشف تلك ال�صلفة مت عن طريق ابالغ املوظف عرب اإر�صاله 
الإجثثراءات  كافة  ا�صتكمل  ان  بعد  وذلثثك  ال�صلفة  مبنحه  تخطره  ن�صية  ر�صالة 
الدفع اللكرتوين والتي متت  اأدوات  اياها و�رشفها عن طريق  القانونية ملنحه 

تعبئة الر�صيد املايل اليها ".

بغداد - اجلورنال:طالبت النائبة عن كتلة �صائرون، ماجدة التميمي، احلكومة 
ب�رشورة ار�صال موازنة عام 2019 مرفقة باحل�صابات اخلتامية ل�صت �صنوات 
ال�رشف  اأبواب  النواب لالطالع على  للفرتة من )2012 -2017( اىل جمل�ص 
الفعلي لها. وقالت التميمي يف بيان، اأن "اآخر ح�صاب ختامي ورد اىل جمل�ص 
حول  منف�صل  تقرير  ار�صال  �ثثرشورة  "على  و�صدد   ."2011 لعام  هو  النواب 
حتفظات ديوان الرقابة املالية على احل�صابات اخلتامية للفرتة من )2005-
مع  الثالثة  الثثدورة  يف  النواب  جمل�ص  عليها  �صادق  وان  �صبق  التي   )2011
واجلهات  الوزارات  وح�صب  املالية  الرقابة  ديوان  حتفظات  ح�صم  على  تاأكيده 

غري املرتبطة بوزارة واملوؤ�رشة اإزاء كل حتفظ".

لها  م�صتوى  اأعلى  اإىل  الدولر  اأمام  الرتكية  اللرية  ارتفعت  اجلورنال:   - بغداد 
اإعفاء من  على  تركيا  اأنباء حول ح�صول  الأخرية، على خلفية  الث3  الأ�صهر  يف 

العقوبات الأمريكية �صد اإيران ورفع عقوبات عن م�صوؤولني اأتراك.
وقفزت اللرية الرتكية، 1.7% اإىل 5.42 مقابل الدولر الأمريكي الواحد، مقارنة 
مع 5.51 عند الإغالق اخلمي�ص املا�صي، موا�صلة بذلك تعافيها من امل�صتويات 

القيا�صية املنخف�صة التي هوت اإليها يف �صهر اآب املا�صي.
ولكن ما زالت اللرية منخف�صة 30% اأمام الدولر عن م�صتواها يف بداية العام 
اجلاري حني ت�رشرت من جراء فر�ص وا�صنطن عقوبات �صد اأنقرة ب�صبب ق�صية 

اعتقال الق�ص الأمريكي اأندريو برون�صون.

مجلس 
بغداد

التميمي: الليرة الرافدين

التركية

بيانات

الكهرباء تستنفر مالكاتها استعدادًا سوريا تدشن العمل ببئر غازي بطاقة 150 الف متر مكعب
للمنخفض الجوي 

وزير التجارة: عازمون على توفير مفردات التموينية من مناشئ عالمية

ال�صوري علي  النفط والروة املعدنية  اأكد وزير 
بعد  ارتفع  �صوريا  يف  الغاز  اإنثثتثثاج  اأن  غثثامن 
ال�صوري  التحرير التي قام بها اجلي�ص  خطوات 
فيه  اأطلق  الذي  الوقت  يف  ال�صورية،  لالأرا�صي 
"�صانا"  1". وبح�صب  "دير عطية  العمل يف بئر 
يف  العمل  �صوريا  يف  النفط  وزارة  اأطلقت  فقد 
بطاقة  اخلدمة  يف  واأدخلتها   1 عطية  دير  بئر 
اإنتاجية حوايل 150 األف مرت مكعب من الغاز 
واإ�صالحها  تاأهيلها  اإعثثادة  بعد  وذلك  يوميا، 
من جديد. وتقع بئر دير عطية 1 املوجودة يف 
حقل دير عطية الغازي �صمن م�رشوع ا�صتثمار 
طوليا  مرتا   3741 بعمق  دم�صق  �صمال  حقول 
خالل  واإغالقها   2009 عثثام  منذ  حفرها  مت 
اإحيائها  اإعادة  متت  واليوم  �صورية  يف  الأزمة 
النفط  واأكد وزير  من جديد وو�صعها باخلدمة. 
ال�صوري اأن اإنتاج الغاز ارتفع من 10.0 مليون 
مرت مكعب يوميا قبل بداية الأزمة عام 2011 

اإىل 16.5مليون مرت مكعب يوميا هذه الأيام. 
الو�صطى  املنطقة  حقول  مدير  معاون  ولفت 
اأن بئر دير  اإىل  ل�صوؤون البرتول موري�ص حنون 
الإنتاجية  لالختبارات  حاليا  تخ�صع  عطية1 
الغازي  عطية  دير  حقل  �صمن  بئر  اأول  وتعد 
فيها  لالإنتاج  القابل  الحتياطي  اأن  اإىل  م�صريا 
يبلغ نحو 4 مليارات مرت مكعب من الغاز ويتم 
والربيج  قارة  حقول  مع  لربطها  حاليا  العمل 
وزير  واأ�صار  دم�صق.  �صمال  حقول  ت�صكل  التي 
دير عطية  بئر  اأهمية و�صع  اإىل  ال�صوري  النفط 
1 يف اخلدمة وربطها مع حقل دير عطية لفتا 
اإىل الوفورات التي حققتها الوزارة من ا�صتخدام 
البطاقة الذكية واأمتتة حركة امل�صتقات النفطية. 
وبني الوزير غامن اأن مركز غاز الريان يتحكم بث 
ال�صورية  الغازية  ال�صبكة  من  مرت  كيلو   2600
بال�صواغط  التحكم  عنفة  اإ�ثثصثثالح  خثثالل  من 
اأمريكي  دولر  مليون  نحو  يبلغ  وفر  وحتقيق 
بالتحكم  املركز  يف  الفنية  اخليارات  وتو�صيع 

بال�صواغط.

اإن  املدر�ص،  الكهرباء م�صعب  وزارة  با�صم  املتحدث  اأعلن   
وزير الكهرباء لوؤي اخلطيب، وجه با�صتنفار مالكات الوزارة 
ببغداد  الكهربائية  للطاقة  العامة  التوزيع  �رشكات  يف 
واملحافظات، لإ�صناد دوائر ومالكات امانة بغداد والدوائر 
املتطرفة  الطق�ص  حلالة  ا�صتعداداً،  املحافظات،  يف  البلدية 
وتركيا  الحمر  البحر  من  القادم  اجلوي  املنخف�ص  وتاأثري 
غزيرة  واأحيانًا  متو�صطة  اأمطار  بت�صاقط  �صيت�صبب  والذي 
عموم  على  املقبلة  اليثثام  يف  رعدية  بعوا�صف  م�صحوبة 

مناطق البالد.
من  واحلثثذر  احليطة  توخي  اىل  املواطنني  املدر�ص،  ودعا   
واللجوء  الكهربائية،  الطاقة  توزيع  �صبكات  مع  التعامل 

اىل فرق ال�صيانة يف حال حدوث عوار�ص فنية وقطوعات 
من اجل احلفاظ على حياتهم، والت�صال باأرقام ال�صكاوى 
لالإخبار عن اأي عار�ص فني ب�صبب هذه الظروف. مبينًا، اأن 
 ،)157( هو  الكرخ  كهرباء  توزيع  لدوائر،  ال�صكاوى  ارقام 
كهرباء  وتوزيع   ،)15٨( هو  الر�صافة  كهرباء  وتوزيع 
ال�صدر )1012(، ودوائر التوزيع يف املحافظات هو )159(. 
اأن املالكات الهند�صية والفنية العاملة يف  وتابع املدر�ص، 
مديريات نقل الطاقة الكهربائية قد كثفت جهودها ملراقبة 
خطوط نقل الطاقة، والك�صف عن البراج من اأجل تاليف اأية 
العوار�ص  ا�صالح  انف�صال لأحد اخلطوط، ف�صاًل عن  حالة 
الطاقة  انتاج  مالكات  اأن  واكد،  حدوثها،  حال  يف  الفنية 
الكهربائية، �صتبذل اجلهود املتوا�صلة للحفاظ على حمطات 

التوليد ل�صمان دميومة عملها اثناء هطول المطار.

الفرتة  ها�صم،  حممد  التجارة  وزيثثر  اعترب    
والتدقيق  املتابعة  من  مزيدا  �صت�صهد  املقبلة 
على عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية، 
مفردات  توفري  احلكومة عازمة على  ان  مبينا 
وقال  عاملية.  منا�صئ  من  التموينية  البطاقة 

بيان  يف  التجارة،  لوزير  العثثالمثثي  املكتب 
ق�رش  ام  ميناء  اليوم  زار  التجارة  "وزير  اإن   ،
تفريغ  عملية  على  لالطالع  الب�رشة  جنوبي 
حل�صاب  ال�صرتالية  باحلنطة  املحملة  البواخر 
التدقيق  التموينية ف�صال عن  البطاقة  مفردات 
املختربي  الفح�ص  خثثالل  من  نوعياتها  يف 

الدقيق".

"الوزير اطلع برفقة مدير  اأن  وا�صاف املكتب، 
عام جتارة احلبوب وم�صوؤويل ال�صيطرة النوعية 
باحلنطة  املحملة  البواخر  على  امليناء  يف 
وكيفية  امليناء  يف  الر�صفة  وعلى  ال�صرتالية 
اىل  و�صولها  ل�صمان  البواخر  هثثذه  تفريغ 

املواطنني".
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بغداد - الجورنال

بغداد – الجورنال
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تخطثثط دبثثي ل�صناعات الطريان - اإحثثدى اأكرب �رشكات 
تاأجثثري الطائرات يف العثثامل - لإ�صدار اأوراق مالية ذات 

اأولوية يف ال�صداد قيمتها 1.25 مليار دولر.
و�صتطرح دبثثي ل�صناعات الطريان للتمويل، وهي �رشكة 
تابعثثة مملوكثثة بالكامثثل لدبثثي ل�صناعثثات الطثثريان، 
الأوراق املاليثثة.  وقالثثت �رشكثثة تاأجثثري الطائثثرات اإن 
لل�رشكثثة  العامثثة  الأغرا�ثثص  يف  �صُت�صتخثثدم  احل�صيلثثة 
ورمبثثا ل�صثثداد بع�ص الديثثون القائمة. وقالثثت اإن وكالة 
موديثثز للت�صنيف الئتماين رفعثثت ت�صنيف ال�رشكة اإىل 
"Ba1" من "Ba2" اأم�ص الأربعاء، "بعد اأن و�صعت يف 
احل�صبثثان الآثثثار الإيجابية لتزايد تنثثوع متويل ال�رشكة 

على مرونتها املالية والت�صغيلية".

هبطثثت اأ�صعار النفط حثثوايل %3 و�صجلت عقود اخلام 
الأمريكثثي اأدنثثى م�صتوياتهثثا منثثذ اأبريل/ني�صثثان مع 
تزايثثد القلق من �صعف يف الطلثثب العاملي بينما يقفز 

النتاج من اأكرب منتجي اخلام يف العامل.
وي�صجثثل انتثثاج النفثثط يف الوليات املتحثثدة ورو�صيا 
م�صتويات قيا�صية، اإىل جانب حترك �صعودي كبري يف 

النتاج من منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول )اأوبك(. 
وهبطت عقود خام القيا�ص العاملي مزيج برنت 2.15 
دولر، اأو %2.9، لتبلثثغ عنثثد الت�صويثثة 72.89 دولر 

للربميل.

تراجعثثت اأ�صعثثار الغثثذاء العامليثثة %0.9 يف اأكتوبر/
ت�رشيثثن الأول مقارنثثة مثثع ال�صهثثر ال�صابثثق، وهثثو ما 
يرجثثع اإىل انخفا�ص اأ�صعار اللحثثوم ومنتجات الألبان 
والزيثثوت، بح�صثثب منظمثثة الأغذيثثة والزراعثثة لثثالأمم 

املتحدة "فاو".
وبلثثغ متو�صثثط موؤ�رش املنظمثثة لأ�صعار الغثثذاء، والذي 
يقي�ثثص التغريات ال�صهريثثة ل�صلة من احلبثثوب والزيوت 
النباتيثثة ومنتجات الألبان واللحثثوم وال�صكر، 163.5 
نقطثثة ال�صهثثر املا�صي، مقارنة مثثع 164.9 نقطة بعد 

تعديل طفيف يف �صبتمرب/اأيلول.
وكانثثت القثثراءة الأوليثثة ل�صهثثر �صبتمرب/اأيلثثول عنثثد 

165.4 نقطة.


