
ك�ش��ف املتح��دث با�شم احل�ش��د ال�شعب��ي النائب احمد 
اال�ش��دي، ال�شب��ت ان تعداد افراد احل�ش��د ال�شعبي يبلغ 
130 األف مقاتل، واملوازنة �شمنت رواتب 110 األف 

فقط.
املوازن��ة  اإن  �شحف��ي،  حدي��ث  يف  اال�ش��دي  وق��ال 
االحتادي��ة العام��ة لل�شن��ة املالي��ة 2017 �شمن��ت 
روات��ب ل���)110( األ��ف عن�رص م��ن متطوع��ي احل�شد 
ال�شعب��ي، بينما يبلغ اأعداد املتطوعني الفعليني 130 

األف   مقاتل.
وا�ش��اف، هن��اك 20 ال��ف عن���رص �شيت��م معاجل��ة 
امره��م ويف االلي��ات الت��ي تعمل عليه��ا هيئة احل�شد 
اما اعادتهم لوظائفه��م من كان موظفا او زجهم يف 
الق��وات االمنية يف اجلي�ش وال�رصطة وجهاز مكافحة 

االرهاب.
واأو�ش��ح االأ�شدي، "ن�شبة عنا���رص احل�شد ال�شعبي من 
املك��ون ال�شن��ي واملكونات االخ��رى ميثل %25 من 

جمموع العنا�رص البالغة 130 األف".
وكان جمل�ش النواب قد �شوت االربعاء املا�شي على 
ان ي��درج قان��ون احل�ش��د ال�شعب��ي يف ج��دول اعماله 
وفع��ا مت درجه، ولكن مت تاأجيل الت�شويت بناء على 

طلب من احتاد القوى.

اأعلنت حمافظة بغداد، ال�شبت، عن توزيع دفعة جديدة 
من تعوي�شات مت�رصري النظام البائد.

وق��ال املحاف��ظ علي التميمي يف بي��ان، اإن حمافظة 
ج��راء  م��ن  املت�رصري��ن  معام��ات  اكمل��ت  بغ��داد 
ممار�شات النظ��ام ال�شابق، وخ�شو�ش��ا قطع �شيوان 

االإذن.
واأ�ش��اف، اللج��ان التعوي�شي��ة يف املحافظ��ة قامت 
بعمله��ا بع��د تدقيق املعام��ات ومقابل��ة املتقدمني 
ا�شتن��ادا اىل قان��ون رقم )5( والذي �ش��وت عليه من 
اجل تعوي�ش كل الذي��ن ت�رصروا من جراء ممار�شات 
النظ��ام ال�شاب��ق، ومت توزي��ع ه��ذه الوجب��ة بجه��ود 
ا�شتثنائي��ة من اللجان التي تبذل اق�شى ما لديها من 

اجل تعوي�ش املت�رصرين.
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، مبين��ا، اأن ثماني��ة اآبار نفطي��ة ال زالت م�شتعلة اذ 
ا�شبح  الو�شع البيئي ي�شكل خطراً كبرياً على �شكان 
الناحي��ة ، خ�شو�شًا بع��د اجتياح كميات من النفط 
اخل��ام لعدد م��ن مناطقها، باالإ�شاف��ة اىل احلرائق 
والدخ��ان الكثيف املت�شاعد من االبار التي حرقها 
تنظي��م "داع�ش"، على الرغم من حماوالت ال�شيطرة 

عليها .
وق��ال ع�ش��و املجل���ش عب��د الرحم��ن ال��وكاع  ،اإن 
االزم��ة البيئية يف ناحية القي��ارة مل يتم احتوائها 
بالكام��ل حل��د االآن وق��د مت احت��واء ج��زء منها من 
قبل �رصكة نفط ال�شم��ال بوقف تدفق النفط باجتاه 

املناطق ال�شكنية.
واأ�ش��اف ال��وكاع اأن ،الن��ريان الزال��ت م�شتعلة يف 
االآبار النفطية بعد ان حرق تنظيم داع�ش االرهابي 
14 بئ��راً نفطي��ًا ومت اخم��اد �شبعة اآب��ار وثمانية 

الزالت م�شتعلة حتى االآن .
واأ�شار "اأخطر االآبار هو البئر 39"، موؤكدا اأنها اآبار 
فعالة وكانت على مقربة من املناطق ال�شكنية وقد 

توؤدي اىل كارثة بيئية وخ�شائر مادية.
فيم��ا اأعلنت وزارة النفط على ل�ش��ان وزيرها جبار 
لعيب��ي ، �شباح ال�شبت ، ان الفرق الفنية والهند�شية 
ل��وزارة النف��ط قد متكنت م��ن اطفاء البئ��ر رقم 46 
يف ناحي��ة القي��ارة بع��د جناحه��ا بال�شيط��رة على 
الن��ريان وتاأمين��ه  ب�شكل نهائ��ي، وتخلي�ش �شكان 
االأحياء واملناطق املحيطة به من االأ�رصار البيئية 
واالأدخن��ة املنبعث��ة من��ه ج��راء تفج��ريه يف وقت 
�شاب��ق من قب��ل تنظيم داع�ش االرهاب��ي قبل فراره 

من القيارة.
املبذول��ة  ،ب�"اجله��ود  بي��ان  يف  الوزي��ر  وا�ش��اد 
للعامل��ني يف الف��رق الفني��ة والهند�شي��ة التابع��ة 
ل�رصكة نف��ط ال�شمال واجلهات ال�شان��دة من الدفاع 
امل��دين و���رصكات نف��ط اجلن��وب وم�ش��ايف الو�شط 
واجلن��وب وغ��از ال�شمال و�رصكة توزي��ع املنتجات 
النفطية ، ف�شا عن �رصطة الطاقة والقوات امل�شلحة 

واإدارة الناحية واملحافظة يف اطفاء هذا البئر الذي 
يقع داخل االأحياء ال�شكنية يف ناحية القيارة ،عادا 
عملي��ة اطفاء حرائ��ق االآبار من املعاجل��ات الفنية 

املعقدة التي تتطلب خربة وجهدا ا�شتثنائيا.
وح��ث اللعيبي العاملني والفني��ني على بذل اأق�شى 
اجله��ود من اجل اال�رصاع يف اطف��اء االبار النفطية 
املتبقي��ة يف املنطق��ة، حلر�ش ال��وزارة على اعادة 

تاأهيل وت�شغيل املن�شاآت املت�رصرة بوقت قيا�شي.
وعل��ى �شعيد مت�ش��ل اأعلنت منظم��ة االأمم املتحدة 
للبيئ��ة ع��ن ك��وارث �شحي��ة خط��رية م��ن اختناق 
واأمرا���ش اجله��از التنف�ش��ي الت��ي ق��د يتعر�ش لها 
املدني��ون، م�ش��رية اإىل تعر���ش اأك��ر م��ن 1000 
�شخ�ش يف نواحي منطقة القيارة وجحله وخممور 
لاختن��اق نتيج��ة االنبعاث��ات ال�شامة م��ن حقول 

النف��ط والكربيت باملنطق��ة واإ�شابة نحو 100 من 
املدنيني بعد ت�رصب غاز الكلور اإىل حمطة املياه.

واأو�شح��ت امل�ش��ادر االإعامية، ان اأغل��ب العوائل 
قد غ��ادرت منازلها ب�شبب خط��ورة الو�شع البيئي 
يف الناحية وا�شابة العديد من االهايل وخ�شو�شا 

االطفال باأمرا�ش تنف�شية حادة.
وم��ن بق��ي يف القي��ارة اأ�شب��ح م�شط��را الرت��داء 
الكمام��ات الطبي��ة للوقاي��ة من الرائح��ة املنت�رصة 
ج��راء احلرائ��ق، اىل جانب خماوفهم م��ن ان توؤدي 
���رصارة اىل اح��راق من��ازل املواطن��ني واالحي��اء 
اه��ايل  ان  ي��روى  امل�ش��ادر  وبح�ش��ب  بالكام��ل، 
الناحي��ة يتبادل��ون النوم ليًا لك��ي يبقوا �شاهرين 
من اجل مراقبة احلريق، ف�شا عن خماطر ا�شابتهم 
بال�رصطان واأمرا�ش اأخرى ب�شبب االأدخنة الكثيفة.

 األواني البالستيكية خطر قد يهدد حياتنا!
انتشرت في المجتمع بشكل الفت ..

 دون اأخ��ذ االحتياطات من اأ�رصاره��ا ومن جانب اآخر حرج 
البع���ش م��ن تق��دمي الطع��ام ب��االأواين البا�شتيكي��ة ب�شب��ب 
�شعوره��م باأنها تقل��ل من احرام ال�شي��ف، ظاهرة ا�شتخدام 
املنا�شب��ات  يف  واالنت�ش��ار  بالتزاي��د  اأخ��ذت  االأواين  ه��ذه 
والوالئ��م بعد ان كانت مقت�رصة على بع�ش مطاعم االأكات 

ال�رصيعة.
خ��رباء يف ال�ش��اأن البيئي حذروا م��ن وجود اأك��واب واأطباق 
با�شتيكي��ة مت انتاجها باإعادة التدوي��ر وت�شتخدمها العديد 
م��ن املطاعم والكافيري��ات وحمال احللوي��ات، وذلك و�شط 
تهاف��ت كب��ري عل��ى اقتنائه��ا مبختل��ف اأ�شكاله��ا واأنواعها 
م��ن قبل املواطن��ني، موؤكدي��ن اأن ه��ذه املنتجات له��ا اآثار 
�شحية خطرية عند �شكب امل�رصوب��ات واملاأكوالت ال�شاخنة 
فيه��ا، الن الدرا�ش��ات اثبت��ت اأن ا�شتعماله��ا يف �شن��ع اأواٍن 
حلف��ظ وا�شتهاك املاأكوالت يعر���ش امل�شتهلكني للكثري من 
التعقي��دات واملخاط��ر ال�شحية، والت��ي ت�ش��ل اإىل االإ�شابة 

مبر�ش ال�رصطان على املدى البعيد.

، ان هناك خماطر كبرية من  اخلبري البيئي رامي ن�رصت بنينَّ
ا�شتخدام هذه املنتجات خا�شة ان اغلبها م�شتورد وال نعرف 
امل��ادة امل�شتخدمة يف �شناعته ان كانت م��دورة او اأ�شلية، 
داعي��ًا اجلهات ال�شحية والبيئية املعني��ة لو�شع موا�شفات 
ومعاي��ري الأكواب وماع��ق واأطباق املطاع��م والكافترييات 
البا�شتيكي��ة او ما ي�شم��ى )بال�شف��ري( الأن التهاون يف هذا 
اجلان��ب ي�شب��ب اأمرا�شًا �رصطاني��ة خطرية كما ثب��ت علميًا 

وميدانيًا.
 واأ�شار ن�رصت، معظ��م املطاعم وحمال بيع احللويات باتت 
ت�شتخ��دم ه��ذه االأواين واالأطب��اق البا�شتيكي��ة دون معرفة 
اأن البخ��ار املختل��ط بامل��واد الكيميائي��ة امل�شّنع��ة ومنه��ا 
االأواين يختلط باملواد الغذائية ما ي�شبب الكثري من املخاطر 
ال�شحية، مطالبًا اجله��ات املخت�شة باتخاذ خطوات عاجلة 
جت��اه املواد امل�شّنع��ة باإعادة التدوير حر�ش��ًا على ال�شحة 
العام��ة خا�ش��ة واأن االعتماد على امل��واد الغذائية اجلاهزة 

اأ�شبح عادة يومية يف ظل غياب الرقابة. 
 خمت�ش��ون بّين��وا اأن االأك��واب واالأواين البا�شتيكية حمددة 
ال�شتعم��ال امل�رصوب��ات واالأغذي��ة الب��اردة، وغ��ري �شاحل��ة 

ال�شتعم��ال اأي م�رصوب �شاخن كالقهوة اأو ال�شاي، اأو خمتلف 
االأطب��اق واملاأك��والت، لع��دم حتمله��ا درجة ح��رارة عالية، 
ومبج��رد تعّر�شها لذلك تتحلل تل��ك املواد الكيميائية وينتج 
ه��ذا التحل��ل يف الغال��ب عن��د مام�ش��ة الطع��ام اأو ال���رصاب 
ال�شاخ��ن، وه��ذا التل��وث الكيميائي اخلطري ينت��ج عنه ت�شمم 

الطعام ويجر وراءه العديد من االأمرا�ش اخلطرية جدا.
 اخت�شا���ش الط��ب والتغذي��ة د. قي�ش كاظم ذك��ر ان  جهات 
علمية و�شل��ت اىل اأن ا�شتخدام املواد البا�شتيكية الأكر من 
مرة تنتج عنه اأمرا�ش خطرية يف اجلهاز التنا�شلي وتلف يف 
اخلاي��ا احلية اأوله��ا �رصطان الثدي عند الن�ش��اء، حمذرا من 
اإع��ادة ا�شتخدام الزجاج��ات البا�شتيكية، بخا�شة اأن الكثري 
يقوم��ون مبلئها مرة ثانية لو�شعه��ا يف الثاجة ، موؤكدا ان 
ا�شتخدامه��ا لف��رات طويلة تنجم عنه م��واد كيميائية قابلة 
لل�رصطنة ، الأن ا�شتخدام ال�شحون واالأطباق البا�شتيكية يف 
تناول االأغذية وامل�رصوبات ال�شاخنة تت�شبب يف حتلل بع�ش 

مكونات البا�شتيك وتراكمها ي�شبب االإ�شابة بال�رصطان.
 ام��ا املهند���ش الزراع��ي حممد الك��روي فقد ب��نّي ان اإدخال 
اأولي��ة يف �شناع��ة االأواين وال�شح��ون  البا�شتي��ك كم��ادة 

)ال�شفري( وبع�ش املغلفات الغذائية جمازفة باأرواح النا�ش 
خا�ش��ة اإذا تعر�شت لدرجة حرارة عالية، �شواء متت تعبئتها 
باأكل �شاخن، اأو اأدخلت اإىل الفرن وا�شتخدامها يف الت�شخني، 
م�ش��ريا اىل انت�شار ا�شتخ��دام ه��ذه االأواين يف اغلب املطاعم 
دون رقاب��ة �شحي��ة وبيئي��ة، و���رصورة تكثي��ف اجله��ود 
االإعامي��ة م��ن خ��ال القيام بحم��ات توعي��ة للم�شتهلكني 

حول اأ�رصار هذه املادة يف اال�شتعماالت الغذائية.
وف��اء نا�رص –موظفة- عزت �شب��ب ا�شتخدامها لهذه االأواين 
ل�رصعة تقدمي الطع��ام و�شهولة اال�شتغناء عنها دون احلاجة 
اىل غ�شله��ا ففي املنا�شبات جمي��ع الن�شاء يعانني من تك�رص 
بع���ش ال�شح��ون الزجاجي��ة وتعر���ش ال�شغ��ار اىل االأذى، 
وع��ن معرفته��ا مبخاطر ه��ذه االأواين بّينت: ا�شم��ع ان هناك 
خماط��ر من تكرار ا�شتخدمها اأك��ر من مرة لذا حاملا ينتهي 
ا�شتخدامها اأقوم باإتافها لكني ال انقطع عن ا�شتخدامها ابدا 

ب�شبب �شهولتها.
واأخ��ريا، نتمن��ى من الن�ش��اء والعائات العراقي��ة البحث عن 
هذا املو�شوع وخلفياته واعرا�شه اجلانبية لتجنب املخاطر 

التي قد ي�شببها.

بغداد ـ متابعة 

اأعتاد املجتمع العراقي على 
تقدمي املاأدبة باأواٍن زجاجية 

مميزة، اذ تعترب بع�ض 
العائالت ان ذلك نوع من 

االحتفاء بال�ضيف وتكرميه، 
اإال اأن الفرتة االأخرية �ضهدت 

غزو االأواين واالأطباق 
وال�ضحون البال�ضتيكية 

امل�ضتوردة ملاآدب املنا�ضبات 
واملطاعم العراقية

ال ميكن ايجاز معاناة اآهايل 
املناطق الواقعة حتت �ضيطرة 

التنظيم او اأهايل القيارة 
حتديدا الذين يعانون االأمرين 

ب�ضبب الدخان الكثيف 
املت�ضاعد من اآبار النفط 

والتي قد تت�ضبب بكارثة بيئية 
بح�ضب منظمة االأمم املتحدة 
، جمل�ض حمافظة نينوى اأكد 

ال�ضبت ،اأن الكارثة البيئية يف 
ناحية القيارة جنوب املو�ضل 

مل يتم احتوائها حتى االآن

التجارة: تأمين خزين استراتيجي من الحصة التموينية 

الكوادر التدريسية في السليمانية يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم 

 النفط تعلن المباشرة في عملية تأهيل المنشآت النفطية جنوب الموصل

ثمانية منها ال تزال مشتعلة ..

حرائق آبار القيارة.. كارثة بيئية تنتظر من يخمدها
بغ��داد � متابع��ة: اأعلن��ت وزارة التج��ارة، ال�شبت، ع��ن تاأمني خزي��ن "غذائي" 
ا�شراتيج��ي ملناط��ق املو�شل وجتهيز االأنبار بح�ش��ة كاملة، من خال حملة 

�شاركت فيها �رصكات الغذاء يف الوزارة.
وق��ال مدير عام ال�رصك��ة العامة لتجارة املواد الغذائي��ة ورئي�ش خلية االزمة 
الفرعي��ة يف ال��وزارة قا�شم حمود، يف بي��ان، اإن ماكات ال��وزارة جهزت يوم 
اجلمع��ة املا�ش��ي، مدين��ة الرمادي واملناط��ق املحيطة بها بكام��ل املفردات 
الغذائي��ة وبح�شور احلكومة املحلي��ة يف مركز الق�شاء وبكافة املواد الغذائية 

�شمن احل�شة التموينية.
واأ�ش��اف، ال��وزارة م�شتم��رة بتجهي��ز املناط��ق املح��ررة، وزع��ت ع��دة مرات 
املف��ردات الغذائية وال�شمون يف مناطق كثرية من الفلوجة والبغدادي واغلب 
مناط��ق حمافظة االنبار. وتابع، فروع ال���رصكات والدوائر بداأت العمل الفعلي 
يف املحافظ��ة، و�شت���رصف الوزارة جمددا على جتهيز املف��ردات ا�شوة مبناطق 
الب��اد االأخرى بعد اال�شتق��رار امللحوظ الذي �شهدته عم��وم املناطق املحررة 
يف حمافظ��ة االنبار. وبني حمود، ماكات ال��وزارة وخلية االأزمة توجهت اىل 
حمافظ��ة نين��وى ومت اجراء جرد واح�شاء للقرى املح��ررة ومت جتهيز مناطق 

القيارة والقرى املحيطة بها، بعد �شاعات من عملية حتريرها.

بغ��داد � متابعة: تظاه��ر الع�رصات من املعلمني واملوظف��ني يف ال�شليمانية، 
ال�شب��ت، احتجاج��ا على قرار ا�شتئن��اف الدوام الر�شم��ي، ومطالبني ب�رصف 

رواتبهم كاملة.
وق��ال م�ش��در مطل��ع، اإن الع���رصات من املعلم��ني واملوظف��ني يف حمافظة 
ال�شليماني��ة خرج��وا، �شب��اح ال�شبت، بتظاه��رة احتجاجا على ق��رار تربية 
وجمل���ش حمافظة ال�شليمانية ال��ذي يق�شي با�شتئناف ال��دوام الر�شمي هذا 

االأ�شبوع، ومطالبني ب�رصف رواتبهم كاملة وعدم ا�شتقطاعها".
واأ�ش��اف امل�شدر، اأن طلبة املدار�ش واجلامعات واملعاهد �شاركوا اأي�شا يف 
التظاهرات االحتجاجية، وتوج��ه املتظاهرون اىل مكتب جمل�ش النواب يف 

املحافظة.
اجلدي��ر بالذك��ر ان وزير تربي��ة اقليم كرد�شت��ان هدد بعدم احت�ش��اب ال�شنة 

الدرا�شية يف حال ا�شتمرار اال�رصاب.

بغ��داد� متابعة: اأكد وزي��ر النفط جبار اللعيبي، ال�شب��ت، حر�ش الوزارة على 
اال���رصاع يف عملي��ة تاأهيل املن�ش��اآت النفطية يف ناحي��ة القيارة مبحافظة 

نينوى.
وق��ال اللعيب��ي يف بي��ان، ان التوجيه��ات �ش��درت اىل ال���رصكات والدوائر 
املعني��ة يف ال��وزارة لاإ���رصاع يف عملي��ة تاأهيل م�شفى القي��ارة وحمطات 

ال�شخ واالإنتاج واالأنابيب واالآبار املت�رصرة يف هذه املدينة.
 وا�ش��اف، مت تكلي��ف �رصك��ة امل�شاري��ع النفطي��ة بتاأهي��ل خزان��ات الوقود 
اخلا�ش��ة مبحط��ة تولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة، وذلك به��دف اأع��ادة ت�شغيل 

املحطة واال�رصاع يف اعادة جتهيز املواطنني بالطاقة الكهربائية.
وكان��ت وزارة النف��ط ق��د قام��ت بتاأهيل وافتت��اح عدد من حمط��ات تعبئة 
الوق��ود و�شاح��ات بيع الغ��از ال�شائل، ف�شا ع��ن توزيع كمي��ات كبرية من 
املنتجات النفطية وامل��واد وامل�شتلزمات واحلاجات ال�رصورية على �شكان 

املدينة املحررة والعوائل النازحة واملهجرة.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

أعداد ـ الجورنال 

اأعلن ديوان الوقف ال�شيعي، ال�شبت، عن املبا�رصة 
بخطة زيارة اأربعينية االإمام احل�شني )ع(، موؤكدا 
التن�شيق الكامل مع جميع اجلهات الإجناح اخلطة.
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة ال�شعائر احل�شيني��ة رائد 
دي��وان  رئي���ش  م��ن  بتوجي��ه  بي��ان،  يف  داوود 
الوق��ف ال�شيعي عاء املو�ش��وي اعد الديوان خطة 

بالتن�شي��ق م��ع جمال���ش املحافظ��ات واالأجه��زة 
االأمني��ة وال��وزارات اخلدمي��ة لتق��دمي اخلدم��ات 

للزائرين الكرام.
واأ�ش��اف، مت ن�ش��ب املواك��ب اخلدمية وخميمات 
اال�شراح��ة واملبي��ت يف جمي��ع املحافظ��ات يف 
الطرق التي ي�شلكها الزائرين باالإ�شافة اىل ن�شب 
مواكب خدم��ات يف املنافذ احلدودية بني العراق 
واإي��ران يف حمافظات الب���رصة والكوت ومي�شان 

تقدم فيها خمتلف اخلدمات للزائرين.
وتاب��ع، الدي��وان خ�ش���ش اأ�شطول با�ش��ات لنقل 
الزائرين من واىل القطوعات االأمنية داخل مدينة 

كرباء وعملية النقل تكون جمانًا.
وبني، اأن��ه "متت تهيئة اأماكن وحمطات ا�شراحة 
ومبي��ت للزائري��ن داخ��ل مدينة كرب��اء املقد�شة 
وتوزي��ع  لنق��ل  ال�شاحن��ات  م��ن  اآخ��ر  واأ�شط��ول 
االأطعم��ة املجم��دة عل��ى املواك��ب احل�شيني��ة يف 

الطري��ق الوا�شل بني حمافظت��ي النجف االأ�رصف 
وكرباء املقد�شة".

واأ�ش��ار مدي��ر دائ��رة ال�شعائ��ر احل�شيني��ة، زي��ارة 
االأربعيني��ة يف ه��ذا الع��ام ت�ش��ري ب�ش��ورة جيدة 
واالأج��واء ايجابي��ة رغ��م تزاي��د اأع��داد الزائري��ن 
وهن��اك تن�شي��ق كب��ري ب��ني الدي��وان واالأجه��زة 
االأمني��ة واخلدمية ومع كاف��ة املواكب والهيئات 

احل�شينية التي تقدم خدماتها للزائرين.

الوقف الشيعي يعلن المباشرة بخطة الزيارة األربعينية
بغداد ـ متابعة 
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ألف من مقاتلينا

بغداد تعلن توزيع دفعة 
جديدة من تعويضات 
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