
اهايل  ابو فالح وهو من  املواطن   ويقول 
<<اجلورنال  ملرا�سل  العرب   �سط  ق�ساء 
�سط  ق�ساء  من  اجلانب  هذا  يف  نيوز>> 
ال�سبعينيات  يف  احل���ال  ك��ان��ت  ال��ع��رب 
يعرف  ما  هنا  كان  احلوامد  نهر  وحتديدا 
مل  جدا  جيدة  احلال  وكانت  بالطبكة  فقط 
تكن هنا هذه االنقا�ض وهذا الطمر وكانت 

هنا اجلمالية بانواعها.
 وينظر ابو فالح اىل اجلانب االخر من مياه 
االخر  بالطرف  متاأملا ملا حل  العرب  �سط 
من كورني�ض الع�سار وي�سري اىل ان املكان 
خمتلفة  طمر  ح��االت  ع��ن  ع��ب��ارة  ا�سبح 
ما  وا�سفا  العرب  �سط  من  االخرى  للجهة 
�سط  بطمر  تهدد  بكارثة  باملكان  يحل 

العرب.
و على ج�رس التنومة احلديدي القدمي يجل�ض 
كرار �سالح ويتمعن يف ما حل مبياه �سط 
باتخاذ  املحلية  احلكومة  مطالبا  العرب 
من  االخ��ر  الطرف  بكري  تتعلق  اج��راءات 
الغوارق  اخراج  على  العمل  او  العرب  �سط 
ف�سال  االخ���رى  ال�سفة  على  امل��وج��ودة 
واالنقا�ض  النفايات  رف��ع  ����رسورة  ع��ن 

املوجودة على احلافة يف الطرف االخر.
حديثه  خ��الل  من  امله  عن  ك��رار  ويعرب 
ما  يكون  بان  نيوز"  "اجلورنال  ملرا�سل 
بعد مرحلة رفع االنقا�ض ان يتحول االمر 
اىل مرحلة زرع جمالية الطرف االخر من 
تظهر  م�ساريع  عمل  خالل  من  العرب  �سط 
ي�سفها  كما  العظيمة  الرثوة  هذه  جمالية 
ويبني ان يف احيائها �ستكون هناك فر�ض 

عمل اخرى البناء املحافظة.
حمافظة  جمل�ض  رئي�ض  م�ست�سار  وي��رى 
ال��ب�����رسة ل�����س��وؤون دوائ����ر ال���دول���ة علي 
من  �رس�سة  هجمة  هناك  ان  احلري�ساوي  
قبل بع�ض �سعفاء النفو�ض الذين ي�ستغلون 
�سط  كورني�ض  من  االخ��ر  الطرف  �سفاف 
بو�سفنا  ب��احل��دي��ث  يبني  حيث  ال��ع��رب 
ملا  والب�رسي  اخلدمي  لل�ساأن  مراقبني 
يتعر�ض لهجمة من خفافي�ض الظالم الذين 

العرب  �سط  على  اال�ستحواذ  على  عمدوا 
وقاموا بالطمر وهذا االمر يوؤثر يف جمالية 
�سط العرب الذي هو من اجل خدمة الب�رسة 
عليها  التجاوز  يجوز  ال  املحرمات  وهذه 

ملا لها من اهمية .
البدران  الزراعيني عالء   نقيب املهن�سدين 
يقول ل�"اجلورنال" ان بع�ض حاالت الطمر 
املوجودة توؤثر يف االنهر التي تذهب اليها 
املياه لالرا�سي الزراعية يف الق�ساء وهذه 
كافة  اجلهود  تظافر  اىل  حتتاج  ق�سية 
النقاذ ما موجود حاليا يف الطرف االخر 

من �سط العرب .
قلة احل�س�ض  ان ق�سية  وي�ستمر باحلديث 

واخ��رى  اآون���ة  ب��ني  حت�سل  التي  املائية 
التي ال  هي فر�سة العطاء بع�ض اجلهات 
الطرف  على  التجاوز  يف  القانون  حترتم 
االخر من مياه �سط العرب ولو كانت ن�سب 
متغرية  ولي�ست  ثابتة  املائية  االطالقات 
بع�ض  يف  التجاوز  مو�سوع  ح�سل  ملا 

االحيان .
ال��رمل��ان  يف  ال��ن��ائ��ب  يتحدث  ح��ني  يف 
ال��ب�����رسة فالح  ال��ع��راق��ي ع��ن حم��اف��ظ��ة 
وج���ود  ع���ن  ل�"اجلورنال"  اخل��زع��ل��ي 
ب�سقيها  املحلية  احلكومة  اىل  خماطبات 
اعمال  مو�سوع  عن  والت�رسيعي  التنفيذي 
احل��اف��ات  بع�ض  على  امل��وج��ودة  الطمر 

للجانب االخر من �سط العرب جتاه التنومة 
معربا عن امله بان تتخذ احلكومة املحلية 
خطوات  املحافظة  وجمل�ض  املحافظة  يف 
احالة  ان  ،م��وؤك��دا  االم��ر  ه��ذا  فعلية جت��اه 
�سيعيد  اال�ستثمار  اىل  االخ���رى  اجل��ه��ة 

اجلمالية ل�سط العرب .
جدا  كبري  ملف  لدينا  اخلزعلي  وا�ستمر   
يتعلق مبو�سوع التلوث البيئي املوجود يف 
ك�سحيفة  لكم  و�سرن�سل  الب�رسة  حمافظة 
ان  توؤكد  التي  الوثائق  ع�رسات  اجلورنال 
مل  املحلية  احلكومة  لكن  اجابتنا  الوزارة 
ب ومل تتحرك ب�سكل جدي على هذا االمر  جتجُ

الذي يخ�ض حمافظة الب�رسة .

اعلن مدير خميم النازحني يف ق�ساء اخلالدية مبحافظة 
ا�ستمرار  ج��راء  من  اخليام  من  الع�رسات  غرق  االنبار 
النازحني  خيام  ت�رسر  مع  الغزيرة  االم��ط��ار  �سقوط 

وت�رسر مفرو�ساتهم واملواد الغذائية .
وق���ال اب��راه��ي��م اخل��ل��ي��ف��اوي يف ت�����رسي��ح خ��ا���ض ل� 
الغزيرة  االمطار  �سقوط  ان" ا�ستمرار  نيوز(،  )اجلورنال 
النازحني  الع�رسات من خيام  اىل غرق  ادى  االنبار  يف 
اكرث  ي�سم  وال��ذي  الرمادي  �رسقي  اخلالدية  خميم  يف 
نازحة وت�رسر خيامهم واملواد  الف عائلة  من 5000 

الغذائية واملفرو�سات الب�سيطة التي ميتلكونها".
وبني ان" خيام النازحني يف خميم اخلالدية مو�سوعة 
على االر�ض ويف منخف�سات ومرتفعات خمتلفة ولعدم 
جتمع  اىل  ادى  المطار  ملياه  ت�رسيف  جم��اري  وج��ود 
املياه املت�ساقطة نتيجة االمطار وغرق خيام النازحني 
ب�سكل  بديلة  اخرى  اماكن  اىل  نقل عدد منهم  ما تطلب 

موؤقت".
عن  عبارة  هي  النازحني  خيام  جميع  ان"  وا�ساف 
اىل  ادى  ما  املطاط  والبال�ستيك  االق�سمة  من  م��واد 
مت�رسرة  هي  التي  اخليام  وغرق  االمطار  مياه  مرور 
لكون  وال�ستاء  ال�سيف  يف  املناخية  الظروف  من  �سلفا 
اخليام عمرها اكرث من ثالث �سنوات منذ ن�سبها للعوائل 

النازحة من خمتلف مدن االنبار".
وتابع اخلليفاوي ان" ظروف واو�ساع النازحني حرجة 
جدا وتتطلب تدخاًل حكوميًا من م�سوؤويل االنبار ووزارة 
بديلة  خيام  لتاأمني  الدولية  املنظمات  ومن  الهجرة 
�سالمة  ت�سمن  كرفانات  اىل  نقلهم  او  النازحة  لال�رس 

العوائل خالل �سقوط االمطار".
جم��اري  مدير  اعلن  جانبه  م��ن 

مبحافظة  الفلوجة 
االنبار 

، ان �سبكة ت�رسيف مياه االمطار واملجاري يف الفلوجة 
ال�سبكات  مدمرة وال توجد موازنة مالية كافية لتاأهيل 

الداخلية وحمطات التفريغ يف الفلوجة .
)اجلورنال  ل�  خا�ض  ت�رسيح  يف  فرحان  اي��وب  وق��ال 
لتنظيم  واالرهابية  الع�سكرية  العمليات  ان"  نيوز(، 
اغلب  تدمري  عن  ا�سفرت  الفلوجة  يف  االرهابي  داع�ض 
االمطار  مياه  ت�رسيف  ملحطات  الداخلية  ال�سبكات 
املربوطة  املد  خطوط  يف  تك�رسات  مع  الثقيلة  واملياه 
باملناطق ال�سكنية و�سوال اىل حمطات ال�سحب والتفريغ 

واملعاجلة يف املحور اجلنوبي للفلوجة".
متتلك  ال  املعنية  واجلهات  املجاري  دوائ��ر  ان"  وبني 
املوازنة املالية الكافية العادة تاهيل �سبكات ت�رسيف 
املياه املدمرة يف الفلوجة ويف حال بقاء الو�سع على 
�سقوط  بعد  باخلري  تب�رس  ال  االم��ور  ف��ان  عليه  هو  ما 
االمطار امل�ستمرة منذ يوم ام�ض يف اغلب مدن االنبار".

واملياه  االمطار  مياه  ت�رسيف  �سبكات  ان"  وا�ساف 
عن  ف�سال  لالغالق  تعر�ست  واغلبها  مدمرة  الثقيلة 
الداخلية  ال�سبكات  انابيب  لها  تعر�ست  التي  التك�رسات 
والتي تعمل على نقل املياه من االحياء ال�سكنية و�سوال 
مالية  مبالغ  يتطلب  وتاأهيلها  املعاجلة  حمطات  اىل 

كبرية جدا".
�رسطة  يف  امني  م�سدر  ك�سف  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
النا�سفة  العبوات  من  الع�رسات  انفجار  االنبار  حمافظة 

ج��راء  م��ن  االره��اب��ي  داع�����ض  تنظيم  خملفات  م��ن 
من  عدد  يف  الغزيرة  االمطار  �سقوط 

. وق���ال  االن���ب���ار  م����دن 
امل���������س����در 

االنبار  ونواحي  اق�سية  اغلب  ان"  نيوز(،  )اجلورنال  ل� 
االن  حتى  م�ستمرة  غزيرة  امطاراً  ام�ض  يوم  منذ  ت�سهد 
من  النا�سفة  العبوات  من  الع�رسات  انفجار  اىل  ادى  ما 
يف  االر�ض  حتت  مدفونة  كانت  داع�ض  تنظيم  خملفات 
عدد من مناطق االنبار ومنها الفلوجة وجزيرة الرمادي 
ويف املحور ال�سمايل لق�ساء اخلالدية ويف جزيرة هيت 
وق�ساء الكرمة وجميع العبوات انفجرت من دون وقوع 

�سحايا ب�رسية".
متا�ض  حدوث  بعد  انفجرت  النا�سفة  العبوات  ان"  وبني 
و�سعها  التي  التفجري  واجهزة  اال�سالك  يف  كهربائي 
االمنية  والقوات  املدنيني  االرهابي ال�ستهداف  التنظيم 
العبوات  انفجار  ان  اىل  م�سرياً  التطهري،  معارك  خالل 
خالل االمطار �سي�سهم يف ك�سف مناطق وجود املخلفات 

احلربية االخرى".
وا�ساف ان" ال�سيول واالمطار التي ت�سهدها مدن االنبار 
مناطق  اكت�ساف  يف  الحقا  االمنية  القوات  �ست�ساعد 
وجود اال�سالك التي ا�ستخدمها داع�ض يف تفخيخ الطرق 
اأماكن  اكت�ساف  مع  املحررة  ال�سحراوية  واملناطق 
وجود االلغام واالج�سام الغريبة التي �ستظهر على �سطح 

الرتبة بعد توقف االمطار".
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�سجلت اأ�سعار اخل��ام االأمريكي اأعلى 
م�ست��وى يف 17 �سه��را يف الت�سوي��ة 
و�س��ط تعام��الت هادئة قبي��ل عطلة 
عي��د املي��الد والع��ام اجلدي��د عل��ى 
الرغم م��ن اأن املكا�سب التي حتققت، 
اجلمع��ة، كانت �سعيفة يف ظل ترقب 
ال�س��وق ملعرف��ة كيفي��ة اإدارة اأوب��ك 
خلف�ض االإنت��اج املزمع.وعلى الرغم 
م��ن ارتف��اع العق��ود االآجل��ة للخ��ام 
االأمريك��ي اإىل اأعل��ى م�ستوى يف 17 
�سه��را مل ت�سجل االأ�سع��ار تغريا يذكر 
اأغلق��ت  �س��وق  يف  التعام��الت،  يف 

مبكرا مبنا�سبة عطلة عيد امليالد.
وارتفع خام القيا���ض العاملي مزيج 
برن��ت يف العق��ود االآجل��ة 11 �سنتا 
اأو 0.2 يف املئ��ة اإىل 55.16 دوالر 

للرميل عند الت�سوية.

اأعلنت وزارة النف��ط، االأحد، ت�سديرها 
�سحن��ة جدي��دة م��ن مكثف��ات الغ��از 
م��رتي،  ط��ن  األ��ف   14814 بطاق��ة 
م�س��رية اإىل اأن الت�سدي��ر مت عل��ى منت 
الباخ��رة "ام ت��ي الور���ض" املتوجهة 

اإىل ميناء الفجرية.
وق��ال املتحدث با�سم ال��وزارة عا�سم 
جه��اد اإن "�رسكة غ��از الب�رسة قامت 
م��ادة  م��ن   13 ال�سحن��ة  بت�سدي��ر 
املكثف��ات عر ميناء خ��ور الزبري يف 
حمافظ��ة الب�رسة". واأ�ساف جهاد اأن 
"الت�سدير مت على منت الباخرة ام تي 
الور���ض املتوجه��ة اإىل ميناء الفجرية 
يف دول��ة االإمارات بحمول��ة مقدارها 

14814 طنًا مرتيًا".

ق��ال رئي���ض جمموع��ة الي��ورو يروي��ن 
دي�سلبل��وم ،االح��د، اإن اليون��ان اأزال��ت 
ال�سك��وك ب�س��اأن ت�سميمها عل��ى القيام 
ع��ام  ديونه��ا  خلف���ض  باإ�سالح��ات 
اأمام تخفيف  2017، ما يفتح املجال 
الدي��ن. واأو�س��ح يف تغري��دة اأن��ا �سعيد 
ب��اأن اأقول اإننا نفتح الب��اب اأمام تنفيذ 
اإج��راءات االآلي��ة االأوروبي��ة لال�ستقرار 
عل��ى االأمد الق�س��ري خم�س�سة لتخفيف 
الدي��ن اليون��اين، يف اإ�س��ارة اإىل خط��ة 

اإنقاذ ملنطقة اليورو.

غرق العشرات من خيام النازحين جراء األمطار في الرمادي يتسبب بخسائر مادية 

مطالبات بكري شط العرب بسبب الغوارق القديمة والنفايات المطمورة

  على اجلهة االخرى من 
كورني�ش �شط العرب 

الواقع يف منطقة الع�شار 
ال�شور وا�شحة حلاالت 

الطمر التي قد ت�شوه 
معامل مياه �شط العرب 

فهناك بع�ش احلاالت 
املتعلقة بالطمر قد 

توؤثر يف �شط العرب  ال 
�شيما يف جانب ق�شاء 
�شط العرب باال�شافة 
اىل الغوارق القدمية 
املوجودة والنفايات.

االنبار - الجورنال نيوز

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
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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