
 
�أعلن��ت �رشك��ة نف��ط مي�س��ان �جن��از 5 �آب��ار جديدة 
يف حق��ل �حللفاي��ة ) 35 كم �رشق��ي مركز حمافظة 
مي�سان ( لي�سل جمموع �لآبار �ملحفورة �سمن عقد 

�لرت�خي�ص يف �حلقل �إىل 175 بئر� .
و�أو�سح �ملدير �لع��ام ل�رشكة نفط مي�سان �ملهند�ص 
عدنان نو�سي �ساجت �أن �لآبار �جلديدة هي حلفاية 
) 6، 8 ، 23، 41 ، 58 ( ومت �لو�س��ول يف عملي��ات 
�حلف��ر �إىل �لطبق��ة �ملنتج��ة للنف��ط �سم��ن تكوي��ن 

�مل�رشف.
و�أ�س��اف : �أن �ل���رشكات �لتي نف��ذت عمليات �حلفر 
هي بوهاي ود�ج��ن �ل�سينيتان �سمن عقد ثانوي 
مع �مل�سغل �لرئي�سي للحقل وهي �رشكة برتوجاينا.
ولف��ت �ملدير �لعام لل�رشك��ة �لنظ��ر �إىل �أن عمليات 
�لتطوي��ر يف حقل �حللفاية رفعت مع��دلت �لإنتاج 

�إىل �أكرث من 200 �ألف برميل يوميا  . 
ي�س��ار �إىل �أن حقل �حللفاي��ة هو من �حلقول �لكبرية 
�لتابع��ة ل�رشك��ة نف��ط مي�س��ان ومت حف��ر �أول بئ��ر 

��ستك�سافية فيه عام 1976.

يف ح��دث هو �لأول من نوع��ه يف �إقليم كورد�ستان، 
ب��ادر �سخ���ص ع��رب منظمة غ��ري حكومي��ة بالتربع 
بكليته لإنقاذ حياة مري�سة ل تربطه بها �أي �سلة.

وعل��ى �لرغم م��ن �ن �لت��ربع بالأع�ساء يع��د ثقافة 
منت���رشة يف �ل��دول �ملتقدم��ة، لكن��ه ل ي��ز�ل غ��ري 
ر�ئ��ج ب�س��كل و��س��ع يف بع���ص �ملجتمع��ات ومنها 
كورد�ستان ويقت�رش �لتربع على من جتمعهم رو�بط 

�لقر�بة.
لك��ن م�ست�سفى "�س��ار" يف مدين��ة �ل�سليمانية، �سهد 
�أم���ص ، عملية زر�عة كلي��ة متربع عن طريق منظمة 

غري ربحية �ىل مري�سة.
وقال رئي�ص منظمة �لتربع بالأع�ساء، فرهاد قادر، 
�ن "�ملتربع بادر مبن��ح كليته عرب منظمتنا لزوجة 
مقاتل يف ق��و�ت �لبي�سمركة يف كرمي��ان، وهذ� هو 

�حلدث �لأول من نوعه يف �قليم كورد�ستان".
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وق��ال �لعو�س��ج يف مقابل��ة �سحفي��ة، �ن "معاناتن��ا 
�لي��وم ه��ي ب�سبب �حلكوم��ة �ملركزية �لت��ي ل تعرف 
ب��اأن �لرمادي مدمرة �أو بالأح��رى ل تريد �أن تعرف، 
هن��اك �إق�س��اء وتهمي�ص ب�س��كل و��سح، �أم��ا بالن�سبة 
للحكومة �ملحلية فهي ل متلك �ملال �لكايف للإعمار، 
فما حت�سل عليه من �أم��و�ل يخ�س�ص فقط للنازحن 
ومل تخ�س���ص �إىل �للحظ��ة �أم��و�ًل للإعم��ار م��ن قبل 

�حلكومة �ملركزية".
 وح��ول �لو�س��اع يف �ملدين��ة، بع��د حتريره��ا م��ن 
تنظي��م د�ع���ص، ��س��ار �لقائممق��ام �ىل �ن��ه "ح�س��ب 
تقدي��ري �ل�سخ�سي فان �لرمادي قف��زت قفزة كبرية 
ول مرة �لدو�ئر �ملحلية ت�سلم مهام  نح��و �لأف�سل و لأ
حقيقية عل��ى �لأر�ص، لكن قل��ة �لتخ�سي�سات حتول 
دون �لعم��ل بجاهزي��ة تامة، حجم �لدم��ار كبري جد�ً 
يف �لرم��ادي وللأ�س��ف �حلكوم��ة �ملركزي��ة، وحت��ى 
ه��ذه �للحظ��ة مل يق��دم منه��ا �أي �سيء جت��اه �ملدينة 
�لتي عدتها منكوب��ة"، مبينا �ن "هناك 100 مدر�سة 
مدمرة ب�س��كل كامل، و40 �ألف وح��دة �سكنية مدمرة 
ب�س��كل كلي، �مل�ست�سفى �لع��ام مدمر، �أكرث من 9000 
عمود كهربائ��ي مدمر ولذلك �حلاجة �ملطلوبة كبرية 
جد�ً، �مل�ساأل��ة حتتاج �إىل وقوف �ملنظمات �لإن�سانية 

�ىل جنابنا و�أملنا بها كبري".
و�و�سح ، "حقا ل �أعرف هل �أن �حلكومة تعد �لرمادي 
ج��زء�ً من عّمان �أو من بلد �آخر �أو قد يكون �ل�سبب يف 
ممثلي �لق�ساء �نهم ف�سل��و� يف �إي�سال �سوت �ملدينة 
�ملنكوب��ة، ل يعقل باأن تخ�س�ص 8 مليار�ت للفلوجة 
و6 ملي��ار�ت فق��ط للرمادي على �لرغ��م من �أن حجم 
�لدمار يف �لرم��ادي �أكرب بكثري من �لفلوجة!! ما �أريد 
قول��ه ه��و �أن جميع �لوز�ر�ت مق���رشة جتاهنا وعلى 
ر�أ�سه��ا وز�رتا �لتج��ارة و�لرتبية، �أم��ا وز�رة �ل�سحة 
نه��م مل  فاإنه��ا ف�سل��ت ف�س��ًل ذريع��ا ومديرياته��ا، لأ
يقدم��و� �أي �س��ي و�أنه��م ل يعرفون ب��اأن هناك مدينة 

عر�قية ��سمها �لرمادي".
وح��ول �لو�س��ع �لأمن��ي يف �ملدينة، �أك��د �لعو�سج �ن 
"�لأجه��زة �لأمنية م�سيطرة عل��ى �لو�سع، و�لرمادي 

ن��ة ب�س��كل كامل". وعن �رش�ع��ات �ملنا�سب يف  موؤمَّ
�ملحافظ��ة �لأنب��ار، ��س��ار �لعو�سج �ىل �ن��ه "بالطبع 
�ملناكف��ات �ل�سيا�سي��ة توؤث��ر ب�سكل كب��ري يف �لو�سع 
�خلدمي، �ن �ل�ستقر�ر مهما كانت درجته ونوعه فهو 
مهم ج��د�ً وعلى �جلميع �أن يعلمو� �أننا كلنا يف قارب 

و�حد متى ما غرق �لقارب يغرق �جلميع".
��س��ار  �لعم��ار،  لإع��ادة  �مل��ايل  �لدع��م  وب�س��اأن 
�لقائممق��ام �ىل �ن "�حلكوم��ة �ملركزية غائبة متامًا 
�ملنظم��ات  �سيئ��ًا، كذل��ك  تق��دم  �لرم��ادي ومل  ع��ن 
�لإن�ساني��ة و�ل��دول �ل�سقيقة و�ملج��اورة مل حترك �أي 
�ساكن، با�ستثناء دولة �لكويت �ل�سقيقة �لتي �ساهمت 
مببلغ )100 مليون دولر( كم�ساعدة وكانت ح�ستنا 
م��ن �ملبلغ 23 ملي��ون دولر ُخ�س�ص لإع��ادة �إعمار 
م�ست�سف��ى �لرمادي �لع��ام وبن��اء 10 مد�ر�ص وجلب 
غطا�س��ات جماري".  من جان��ب �خر �و�سح �لعو�سج، 
�ن "�ملج��اري كان��ت مدم��رة ب�سكل كام��ل، لكن هذه 
�لأي��ام �رشعنا باإجناز �سبكة مي��اه �ل�رشف �ل�سحي، 
و�أمتمن��اه بن�سب��ة %71، لكن��ه ظ��ل يحت��اج �إىل 7 

مليار�ت دين��ار لإعلن �نهائه، �إذ� ما مت �إجنازه فاإن 
و�قع حال �لرمادي �سيتغري بن�سبة كبرية جد�ً".

 وب�س��اأن ��سح��اب �لب�سطات �أك��د �ن "هنالك �إ�سكالية 
يف مو�سوع �لب�سطيات �ملتجاوزة على �ل�سور�ع، ولو 
طبقنا �لقان��ون ب�سكله �لكامل و�أزيلت كل �لتجاوز�ت 
�ملوج��ودة، �أعتق��د �ن ظلم��ا كبري� �سيق��ع على بع�ص 
�لنا���ص �لذي��ن هدم��ت منازله��م و�إنقطع��ت �أر�زقهم، 
فبع���ص �لأحيان تطبيق �لقانون لي�ص �حلل، مع �لعلم 

�أنني قادر على �إز�لة كل �لتجاوز�ت".
وحول خمي��م �ل�18 للنازحن ��س��ار �لعو�سج، �ىل �ن 
"هناك موؤ�مرة كب��رية على خميم 18 و�أنا �سخ�سيا 
تكلم��ت مع وزي��ر �لهج��رة وطلبت من��ه �لتدخل لكنه 
رف���ص بحج��ة �أن��ه خمي��م وقت��ي وه��ذ� �ل��كلم غري 
دقيق و�لتقري��ر �ملرفوع تقري��ر كاذب ومزور، خميم 
18 خمي��م د�ئمي ول نرى �أي م�ساعدة من �حلكومة 
�ملركزي��ة له، ول �أعرف �ل�سب��ب، �أبلغني مدير �لفروع 
يف وز�رة �لهج��رة �أن��ه لن يتدخل به��ذ� �لأمر.. �إذ� من 

يتدخل ؟!".

الجبايش »بريئة« من دم الفالمنكو 

الصيد الجائر »يهدد« وجود األهوار على الئحة التراث
وق��ال �خلب��ري �لبيئي يف منظمة طبيعة �لع��ر�ق جا�سم �لأ�سدي يف 
حدي��ث �سحف��ي ، �إن "ع��ام 2016 �حلايل كان عام��ا جائر�ً على 
عدد كبري من �لطيور يف مناطق �لأهو�ر، ل�سيما طائر �لفلمينكو، 
�لذي يعد �أحد �أنو�ع �لطيور �لعاملية �ملهاجرة و�لتي توجد بكثافة 
يف مناط��ق �لأهو�ر �لعر�قية �لك��ربى، كاحلويزة وبحرية �لدملج"، 
مبين��ا �أن "�ل�سي��د �جلائ��ر يت��م با�ستخد�م �سب��اك �ل�سي��د بكثافة 

و�ملبيد�ت �ل�سامة كاخلردل".
و�أ�س��اف �لأ�سدي، �ل�سيد �جلائر للطيور يوؤثر يف �لتنوع �لحيائي 
لي���ص يف مناط��ق �لأهو�ر فح�سب، ب��ل يف �لعامل �أجم��ع لكون تلك 
�لطي��ور تهاج��ر من مكان �ىل �آخر، م�س��ري�ً �ىل "�ل�سيد �جلائر بات 
يط��ال طي��ور� مو�سوع��ة عل��ى �لقائمة �حلم��ر�ء، �أي تل��ك �ملهددة 

باخلطر و�لنقر��ص كطائر �حلذ�ف ذي �لعن �لبي�ساء وغريه".
وحذر �خلبري �لبيئي، من �إمكانية �أن يوؤدي �ل�سيد �جلائر �إىل تهديد 
�لتنوع �لحيائي وكذلك ��ستمر�ر وجود �لأهو�ر على لئحة �لرت�ث 
�لعامل��ي"، موؤك��د� �أن "�أح��د عو�م��ل �إدر�ج �لأهو�ر �سم��ن �للئحة 
�ملذك��ورة �عتم��د على كونها ت�سم �أنو�عًا وع��دد�ً كبري�ً من �لطيور 

ومنها �لنادرة.
و�أو�س��ح �لأ�سدي، �أن ما تناقلته و�سائل �لإعلم من �سور وم�ساهد 
عن ط��رق �سيد طائ��ر �لفلمنك��و موؤملة وتدل عل��ى عجز �جلهات 
�ملعني��ة عن حماية هذ� �لطائر وغريه من �لطيور �ملهددة مبخاطر 
�ل�سيد �جلائر"، د�عيًا �إىل تطبيق �لقو�نن �لبيئية وحما�سبة �لذين 
يقوم��ون بال�سيد �جلائر ون�رش دوريات �ل�رشطة �لبيئية يف مو�قع 

ن�س��اط �ل�سيادي��ن و�لأ�س��و�ق �ملحلي��ة ملن��ع �ملتاج��رة بالطيور 
�ملهاجرة و�حلفاظ على �لتنوع �لحيائي.

وذكر ع�سو منظمة طبيعة �لعر�ق، �أن "�ل�رشطة �ملحلية كانت قبل 
ع��ام 1990 تقوم بن�ساط فاعل يف �حلد من �ل�سيد �جلائر خا�سة 
يف مو�س��م تكاث��ر �لأ�سم��اك على �لرغ��م من غنى �لأه��و�ر بالرثوة 
�ل�سمكي��ة يف تلك �حلقبة يف حن ن��رى �أن �جلهود �حلالية خجولة 
على �لرغم من تر�جع حجم �لرثوة �ل�سمكية يف �ملرحلة �حلالية".

وح��ذر �لأ�س��دي، م��ن "خماط��ر �ل�سيد �جلائ��ر ل�سيما م��ع �نت�سار 
ظاه��رة �سيد �لأ�سماك بال�سعق �لكهربائ��ي خلل مو�سم تكاثرها 

و�لطيور باملبيد�ت �ل�سامة".
وكان��ت مو�قع �لتو��س��ل �لجتماعي تد�ولت مقاط��ع فيديو تبن 
عمليات �سيد جائر لطائر �لفلمينكو، و�سور� ت�سري �ىل تد�ول حلم 

�لطائر يف �لأ�سو�ق �ملحلية.
م��ن جانب��ه ق��ال قائممق��ام ق�س��اء �جلباي���ص بدي��ع �خليون يف 
حدي��ث �سحف��ي، �إن "�ل�سي��د �جلائ��ر يف �أه��و�ر �جلباي���ص، )90 
ك��م �رشق مدين��ة �لنا�رشي��ة(، �لت��ي تعد مرك��ز �لأه��و�ر �لعر�قية 
ي��كاد يك��ون قلي��ًل مقارنة باأه��و�ر حمافظ��ة مي�س��ان"، مبينًا �أن 
"�مل�ساهد و�ل�سور �لتي تناقلتها و�سائل �لإعلم ومو�قع �لتو��سل 
�لجتماع��ي ل�سيد �لفلمنكو حدثت يف �أه��و�ر مي�سان ح�رش� لأن 
ذلك �لطائر قليل وجوده يف �أهو�ر �لنا�رشية وعملية �سيده نادرة 
جد�ً". و�أ�ساف �خليون، �حلكومة �ملحلية يف �جلباي�ص قامت بعدة 
حم��لت ملحارب��ة �ل�سي��د �جلائر ب��كل �أنو�ع��ه �س��و�ء للأ�سماك �أو 
�لطي��ور حتى قبل �ن�سمام مناطق �لأهو�ر للئحة �لرت�ث �لعاملي، 
موؤك��د�ً �أن حم��لت عدي��دة ُنّظم��ت ملتابع��ة �ل�سيادي��ن وحم��ال 

و�ساح��ات بيع �لطيور وجمع �ملعلومات ع��ن �لن�ساطات �ملخالفة 
و�لقائمن عليها يف �ملناطق �لبعيدة من �لأهو�ر.

وك�س��ف �مل�سوؤول �ملحلي، عن �إعد�د خط��ة ملحاربة �ل�سيد �جلائر 
لعر�سها على �حلكومة �ملحلية يف ذي قار، تت�سمن طرق معاجلة 
ه��ذه �لظاه��رة وتفعي��ل دور �ل��وز�ر�ت �ملعني��ة ل�سيم��ا �ل�سح��ة 
و�لبيئ��ة و�لزر�ع��ة و�لأجهزة �لأمنية يف جم��ال مر�قبة وحما�سبة 

�ملتورطن بال�سيد �جلائر.
ودعا �خليون، �إىل "ت�سكيل قوة خا�سة ملنع �ل�سيد �جلائر وتفعيل 
دور �ل�رشطة �لبيئية وقو�ت �لأهو�ر"، مبديا ��ستعد�د �إد�رة �لق�ساء 

لدعم تلك �لقوة وتوفري �لزو�رق لها و�ملقار �ملنا�سبة لإقامتها.
و�و�س��ح قائممق��ام �جلباي���ص، �أن "قوة �لأهو�ر �لت��ي مت ت�سكيلها 
�أخ��ري�  ن���رشت يف مناط��ق بعي��دة ع��ن �لأه��و�ر كق�س��اء �ل�سطرة 
و�لرفاع��ي �سم��ايل �لنا�رشي��ة، وغريه��ا م��ن �ملناط��ق م��ا �أدى 
�إىل �نح�س��ار دوره��ا وتل�س��ي �لأم��ل بتحقق �له��دف �ملن�سود من 

ت�سكيلها".
وكان��ت وز�رة �ملو�رد �ملائية، �أكدت يف )�ل���26 من كانون �لأول 
2016(، �أن �سي��د طيور �لفلمينكو �ملهاجرة خمالف للتز�مات 
�لع��ر�ق �لدولي��ة، ويف حن دعت �ل�سلط��ات �ملحلية يف حمافظات 
�لب���رشة وذي ق��ار ومي�س��ان �ىل ��ستنكار ه��ذه �ملمار�سة و�تخاذ 
�لجر�ء�ت �لهادفة ملنع تكر�رها، طالبت بوجوب �مل�ساركة بحملة 

توعية وحتمل �مل�سوؤولية للحفاظ على �لتنوع �لبيئي.
وكان��ت �ليون�سك��و، قد و�فق��ت يف )�ل�17 من مت��وز 2016(، على 
�س��م �لأهو�ر و�ملناط��ق �لآثارية فيها، �إىل لئح��ة �لرت�ث �لعاملي 

بعد ت�سويت جميع �لأع�ساء باملو�فقة.

ومبوج��ب ق��ر�ر منظمة �ليون�سكو ف��اإن �لأهو�ر و�ملو�ق��ع �لآثارية 
�لت��ي �أدرج��ت على لئح��ة �لرت�ث �لعامل��ي ه��ي �أور و�أريدو وهور 
�حلمار و�حلويزة و�لأهو�ر �لو�سطى يف ذي قار ومي�سان، و�لوركاء 

يف �ملثنى، وهور �حلمار �ل�رشقي يف �لب�رشة.
وكان��ت مديري��ة م�ساري��ع �أهو�ر ذي ق��ار، ح��ذرت يف �لتا�سع من 
ت�رشين �لث��اين 2016 ، من مغبة �إخر�ج �لأهو�ر من لئحة �لرت�ث 
�لعاملي نتيج��ة عدم تنفيذ �لوز�ر�ت �ملعني��ة �لتز�ماتها �ملطلوبة 
جتاهه��ا على �لرغم من م�سي خم�سة �أ�سهر من مدة �لعام �ملحددة 
لذل��ك، يف حن �أعرب �سكان حمليون ع��ن "خيبة �أملهم" من جر�ء 
ع��دم حت�سن و�قعه��م، د�ع��ن �ىل ت�رشيع قانون حلماي��ة �لأهو�ر 
و�سم��ان ح�سة منا�سبة من �ملياه لإنعا�سها بالتن�سيق مع �لهياآت 
�لدولي��ة. وت�سكل �لأهو�ر خم�ص م�ساحة حمافظة ذي قار، مركزها 
مدين��ة �لنا�رشي��ة، )375 ك��م جن��وب �لعا�سمة بغ��د�د(، وتتوزع 
عل��ى ع�رش وحد�ت �إد�رية من �أ�سل 20 ت�سمها �ملحافظة، �إذ تقدر 
م�ساح��ة �أه��و�ر �لنا�رشية قب��ل جتفيفه��ا مطلع ت�سعين��ات �لقرن 
�ملا�س��ي، مبلي��ون و48 �أل��ف دومن، يف حن تبل��غ �مل�ساحة �لتي 
�أعي��د غمره��ا باملياه بعد عام 2003 نح��و 50 باملئة من جممل 

�مل�ساحة �لكلية لأهو�ر �لنا�رشية.
وتو�جه مناط��ق �أهو�ر �جلنوب جملة من �مل�س��اكل �أبرزها تذبذب 
منا�سي��ب �ملي��اه ونق���ص �خلدم��ات �لأ�سا�سي��ة ف�سًل ع��ن �سعف 
�لهتم��ام بالرثوة �حليو�نية يف تلك �ملناط��ق �لتي ت�ستهر برتبية 
�جلامو���ص و�سيد �لأ�سم��اك و�لطيور، وغالبًا م��ا تتعر�ص قطعان 
�جلامو���ص �إىل �لأوبئ��ة و�لأمر��ص �لتي ت��وؤدي �إىل موت عدد كبري 

منها ما يوؤدي �إىل خ�سائر كبرية ملربيها.

بغداد ـ متابعة

حذرت منظمة طبيعة العراق، من 
خماطر ال�صيد اجلائر على الطيور 

املهاجرة ال�صيما الفالمنكو على 
التنوع االحيائي يف العامل، وعدته 

تهديدا ال�صتمرار وجود االأهوار 
على الئحة الرتاث العاملي، ويف حني 
طالبت اجلهات املعنية بتفعيل دورها 

وحماية تلك الطيور، نفت اإدارة ق�صاء 
اجلباي�ش وقوع عمليات �صيد جائر 
لطائر الفالمينكو يف اأهوار الق�صاء.

 اأكد قائممقام مدينة 
الرمادي، اإبراهيم 

العو�صج، ان حجم الدمار 
يف الرمادي "كبري 

جدا" يف الوقت الذي 
مل تقدم فيه احلكومة 

املركزية التي عّدت املدينة 
منكوبة "اأي �صيء الإعادة 

اعمارها"، ويف حني ا�صار 
اىل وجود اأكرث من 100 

مدر�صة مدمرة ب�صكل كامل 
و 40 األف وحدة �صكنية 

بحاجة اىل بناء جديد، 
او�صح ان احلكومة 
املحلية ال متلك املال 

الكايف لالإعمار.

قائممقام الرمادي:

ال أموال إلعمار الدمار "الهائل" في المدينة.. وبغداد "تهمشنا"

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

�أعلن��ت وز�رة �لهج��رة و�ملهجري��ن و�س��ول �أع��د�د �لنازح��ن من 
نين��وى و�حلويجة �إىل 137 �أل��ف نازح و�إيو�ء 120 �ألف نازح يف 
خميم��ات �ل��وز�رة �ملوزعة يف حمافظات �ربي��ل ودهوك و�سلح 

�لدين ونينوى.
وق��ال �لوزي��ر جا�س��م حمم��د ، �ن �ل��وز�رة لديه��ا �لق��درة �لكافية 

ل�ستيع��اب �أك��رث م��ن )120( �أل��ف �سخ���ص حالي��ا، و�ن خطته��ا 
�لأ�سا�سي��ة ه��ي �إي��و�ء ن�سف مليون ن��ازح و�لتي تطب��ق مع تقدم 
�لعملي��ات �لع�سكرية لتحري��ر حمافظة نينوى ويف ح��ال ��ستمر�ر 

عمليات �لنزوح.
وب��ن حمم��د �إن هن��اك خط��ة متكامل��ة من قب��ل �ل��وز�رة و�لأمم 
�ملتح��دة لتاأم��ن �ملخيم��ات �للزم��ة يف جنوب نين��وى وتوفري 

م�ستلزمات �لإغاثة و�لحتياجات �لأخرى كافة لتلك �ملخيمات.

الهجرة : أعداد النازحين من نينوى والحويجة 137 ألف نازح
بغداد ـ متابعة 

شركة نفط ميسان تعلن 
االنتهاء من حفر 5 آبار 
جديدة في حقل الحلفاية

مواطن من السليمانية يتبرع 
بكليته إلنهاء معاناة زوجة 

مقاتل في البيشمركة 


