
ومت تغرمي ال�رشكات التي تهدد الو�ضع البيئي 
،موؤك��دا ان مديرية البيئ��ة ال ت�ضمح لل�رشكات 
النفطي��ة با�ضترياد امل��واد الكيميائية اال بعد 
جلب موافقات م��ن الدائرة الفنية يف الوزارة 
وهذا يعن��ي انه ا�ضبحت ل��دى الدائرة قاعدة 
بيانات عن نوع املواد الكمييائية امل�ضتوردة 
وكمياته��ا ويف ح��ال جل��ب تل��ك امل��واد عن 
طريق املناف��ذ يكون لدى املديرية علم بنوع 

تلك املواد واين تخزن وت�ضتخدم.
امل��اكات  ان  للجورن��ال  وقال"حن��ون 
الرقابي��ة يف دائ��رة البيئ��ة وعل��ى الرغم من 
االزم��ة املالية اال انها مل تتوقف عن متابعة 
االم��ر حي��ث كانت هن��اك اجن��ازات �ضجلتها 
ه��ذه املاكات م��ن خ��ال الرقاب��ة ال�ضديدة 
مت  الت��ي  امل�ض��ددة  القانوني��ة  واالج��راءات 
فر�ضه��ا عل��ى تل��ك ال���رشكات حي��ث تعم��ل 
الدائ��رة ب�ضيا�ضة بيئية ناجح��ة ، الفتا النظر 
اىل ان م��ن ب��ن ال���رشكات الت��ي مت تغرميها 
ب�ضب��ب خمالفتها هي �رشك��ة بي بي ،و�رشكة 
ايني، و�رشكة برتو ت�ضاينا، مو�ضحا انه متت 
خماطب��ة �رشك��ة نف��ط الب�رشة لغر���ض دفع 
الغرام��ات املالي��ة ومعاجل��ة الواق��ع البيئي 
حي��ث ان من بن تل��ك الغرامات ما ي�ضل اىل 

املليارات .
وا�ضاف"ان العراق قام بت�ضدير �ضحنات من 
الغ��از بدل حرق��ه بع��د ان كان �ضابقا ُيحرق 
وي�ضب��ب تلوث��ًا بيئي��ًا يف اله��واء م��ن خ��ال 
وا�ضب��ح  اجل��و،  يف  املتطاي��رة  االنبعاث��ات 
الع��راق بع��د ان كان يعد م�ض��درا للنفط فقط 
ي�ض��در الغ��از م��ن خ��ال الرقاب��ة البيئي��ة 
امل�ض��ددة والتن�ضيق بن البيئة واجلهات التي 
تخت���ض بت�ضدي��ر الغ��از ،مو�ضح��ا ان بيئ��ة 
الب���رشة لها اجناز مه��م بالتن�ضيق مع وزارة 
النف��ط وه��و تن�ضي��ب حمرقة للغ��از يف حقل 
غ��رب القرن��ة وجمن��ون بع��د ان كان احل��رق 
يتم بطريقة غري نظامية وع�ضوائية حيث تتم 

عملية احلرق اليوم بطريقة نظامية .
ب��دوره او�ض��ح النائب عن حمافظ��ة الب�رشة 
فال��ح اخلزعلي م��ن خال حديث��ه للجورنال 

ني��وز ع��ن وج��ود حت��ركات كبرية م��ن قبله 
ملتابع��ة مو�ض��وع التل��وث البيئ��ي احلا�ضل 
يف حمافظ��ة الب���رشة من ج��راء االنبعاثات 
الغازي��ة او اجلف��ر املنبعثة م��ن قبل �رشكات 
نفطي��ة خمتلف��ة يف املحافظ��ة ،م�ض��ريا اىل 
ان��ه تاب��ع ه��ذا املل��ف وتو�ض��ل اىل جه��ود 
تتعل��ق بطمر اجلف��ر الواقعة خل��ف امل�ضايف 
والعمل جار عليها ومت ذلك بعد ت�ضكيل جلان 
خا�ض��ة ف�ض��ا ع��ن تغ��رمي ���رشكات نفطية 
�ضمن ج��والت الرتاخي�ض النفطية وذلك بعد 
ر�ضده��ا وهناك خماطبات به��ذا االمر حيث 

ان اغلب ال�رشكات ت�ضببت بتلوث البيئة .
ح��االت  الب���رشة  حمافظ��ة  يف  وتنت���رش 
ال�رشطاني��ة  باالمرا���ض  كث��رية  ا�ضاب��ات 
بينه��ا اعداد كبرية من االطفال ب�ضبب التلوث 
البيئي احلا�ضل يف بع�ض املناطق التي فيها 
حق��ول نفطية وعملت احلكوم��ة املحلية على 
تخ�ضي���ض ام��وال ملعاجل��ة بع���ض احلاالت 
امل�ضتع�ضية يف خارج العراق وخ�ضو�ضا يف 
دول اي��ران والهند حيث متت معاجلة حاالت 
كثرية . يف حن يبن احد �ضيوخ الع�ضائر من 
ق�ض��اء القرنة وهو ال�ضيخ ابو حامد املو�ضوي 

ان اغل��ب مناطق ق�ض��اء القرن��ة فيها حقول 
نفطي��ة واهله��ا ي�ضاب��ون بن اآون��ة واخرى 
بامرا���ض كث��رية ب�ضبب االنبعاث��ات الغازية 
والي��وم نطال��ب احلكومة االحتادي��ة ورئي�ض 
اغل��ب  بان�ض��اف  العب��ادي  حي��در  ال��وزراء 
املناط��ق الت��ي فيها تل��وث بيئ��ي وال بد من 
ان تك��ون هناك جهود حثيث��ة لعمل م�ضاريع 
حتد من حجم التلوث البيئي يف تلك املناطق 
من خال ان�ضاء م�ضاريع ت�ضجري او ما يعرف 
باالرا�ض��ي اخل���رشاء حتد من ن�ضب��ة التلوث 

البيئي .

بات��ت م�ضكل��ة جتري��ف الب�ضات��ن وقط��ع اال�ضج��ار واح��دة من 
امل�ض��كات اخلطرة التي تهدد امل�ضاحات الزراعية يف حمافظات 
الع��راق كلها وال�ضيما يف كرب��اء، اإذ حتولت االرا���ض الزراعية 
اخل�رشاء اإىل كتل كونكريتية بوا�ضطة جتريف اأ�ضجارها وقطعها 
واحيان��ًا حرقها الأج��ل حتويله��ا اىل اأحياء �ضكني��ة، وبهذا فاإن 
ا�ضح��اب فك��رة التجري��ف ي�ضلب��ون اأهم مي��زة لكرب��اء لكونها 
مدين��ة الفواك��ة والرم��ان، فم��ن ا�ضجاره��ا اخل���رشاء الزاهي��ة 
ونخيله��ا، ا�ضبحت اليوم جمرد ارا�ض ج��رداء ا�ضتعداداً لتحويل 

جن�ضها اىل مناطق �ضكنية حتت مراأى وم�ضمع اجلهات املعنية.
وي��رى مراقب��ون اإن التجريف ين��ذر بكارثة بيئية غ��ري م�ضبوقة 
يف ح��ال ا�ضتم��راه بهذه الوت��رية املت�ضاعدة، فف��ي الوقت الذي 
تق��وم ب��ه بلدية كرب��اء بحملة لت�ضج��ري بع�ض �ض��وارع املدينة 
ف��اإن حكومة كرباء املحلية تتغافل عن عمليات التجريف التي 
جت��ري عل��ى قدم و�ض��اق من دون ح�ض��اب اأو مراقب��ة، والبد من 
و�ضع حلول لهذا املو�ضوع الن يف حالة ا�ضتمرارها فاإن كرباء 
عل��ى موعد قريب جدا تكون فيه خالية من ب�ضاتينها وا�ضجارها 
ونخيله��ا وال�ضيما واأن هناك توجه��ا ملحوظا من قبل ا�ضحاب 

الب�ضاتن وانخراطهم مبهن اخرى بعيدا عن الزراعة.
وقد �ضاعد هذا عل��ى تزايد البناء الع�ضوائي للدور ال�ضكنية والذي 
يوؤدي ايل زيادة خطر الت�ضحر واالخال بالنظام البيئي، ف�ضا 
ع��ن انخفا�ض الرثوة الزراعية والق�ضاء على الغطاء النباتي مبا 

له من ا�رشار بالغة على البيئة وعلى جميع ا�ضكال احلياة.
وا�ضاف��وا من اأجل تقوي�ض هذه الظاه��رة يتوجب على احلكومة 
و�ض��ع حلول جذرية وترغيب املزارعن يف ا�ضتثمار م�ضاحاتهم 
الزراعي��ة ب��داًل عن جتريفها ع��ر دعمهم ب��كل الو�ضائل املتاحة 
الت��ي م��ن �ضاأنه��ا ان تك��ون حاف��زا للف��اح للعم��ل يف االر�ض 
الزراعي��ة كم��ا عليه��ا ان ت���رشع قوان��ن �ضارمة بح��ق كل من 

يحاول جتريف االرا�ضي الزراعية. 
والب��د لو�ضائل االإع��ام من اأن تق��وم بدورها يف توعية 

املزارع��ن ب�ض��كل خا���ض واملواطن��ن 
ب�ض��كل ع��ام يف التنبية 

ىل  اإ

خط��ورة هذه الظاه��رة والعمل اجل��اد للق�ضاء عليه��ا من خال 
اإعان��ات تقدم حمتوى توعوي��ًا اإر�ضاديًا توجيهي��ًا وغريها من 

الو�ضائل التي تو�ضل الر�ضالة اىل املواطنن .
م��ن جانب اخ��ر اعتاد ميث��م ح�ضن عبد اهلل اخل��روج يف �ضباح 
كل ي��وم وهو بكامل ن�ضاطه لكي يح��رث اأر�ضه املزروعة ببذور 
احلنطة وعيناه ترن��وان �ضوب حم�ضوله الذي كان ياأمل اأن يدر 
علي��ه اأمواال ي�ض��د بها متطلبات��ه املعي�ضية، اإال اأن��ه اأ�ضبح يفتقد 
هذه املمار�ضة التي كانت ت�ضغل جزءا كبريا وحموريا من حياته 

نتيجة جتريف اأر�ضه "من دون موافقات ق�ضائية اأو ر�ضمية".
"ال�ضن��د بلله وا�رشب ميه )ماءه(. اأي كام زايد )كثري( اأ�ضحطك 
بالهم��ر بتهم��ة 4 اإره��اب"، يق��ول عب��د اهلل ناق��ا حدي��ث قائد 
الق��وة االأمني��ة الت��ي "اقتحم��ت" قبل نح��و �ضهر اأر�ض��ه الكائنة 
يف ناحي��ة النه��روان جنوب �رشقي بغداد وجرفته��ا، م�ضيفا اأن 
"قائد القوة املوؤلفة من الفوج الثاين التابع لل�رشطة االحتادية 
- مق��ر التاأميم، و�رشطة النه��روان، وقواطع جندة بغداد اجلديدة 
والك��رادة والزعفراني��ة اإ�ضافة اإىل �رشطة النف��ط، ادعى امتاكه 
اأم��را م��ن رئي�ض ال��وزراء، وعندما طالبته به ه��دد باعتقايل، ما 

دفعني اإىل تقدمي �ضكوى لدى قا�ضي التحقيق".
ووفق��ا لعبد اهلل، ف��اإن عملية جتري��ف اأر�ضه البالغ��ة م�ضاحتها 
25 دومن��ا واأرا���ض اأخرى جم��اورة، متت بهدف م��د اأنبوب غاز 
مي��ر بها من اإيران و�ضوال اإىل حمطة الكهرباء اخلا�ضة مب�رشوع 
ب�ضماية جنوب �رشقي بغداد.ويردف قائا اإن "االأنابيب النفطية  
يفرت�ض اأن تكون حتت االأر�ض مب�ضافة ثاثة اأمتار، اإال اأن هناك 
مقاط��ع و�ضعت فيه��ا االأنابيب مب�ضتوى �ضط��ح االأر�ض"، م�ضريا 
اإىل اأن "ذل��ك يعن��ي اأن الفاح اإذا اأراد ح��رث اأر�ضه �ضوف يحدث 
انفج��ارا و�ضي��كا". وعلى �ضاكلة عبد اهلل، ي�ضك��و فاحون اآخرون 

يف املنطق��ة نف�ضه��ا م��ن جتري��ف اأرا�ضيه��م "م��ن 
اأو منحه��م  دون موافق��ات ر�ضمي��ة 

تعوي�ض��ات مالية"، 

لغر���ض اإجناز عملي��ة مد االأنبوب الغ��ازي، وه��ي الطريقة التي 
قالوا اإنها ا�ضتخدمت معهم جميعا.

ويق��ول طارق حامد، وهو مزارع يع��اين امل�ضكلة ذاتها، اإن "هذا 
االأنب��وب اأدى اإىل اإت��اف جميع مزروعاتنا"، موؤك��دا "اأننا ومنذ 
مو�ضم��ن مل نقم بزراع��ة اأي حم�ضول، وال نعرف ما الذي �ضيحل 

بنا وباأرا�ضينا".
مل تقت���رش عملي��ة مد اأنبوب ب�ضماية عل��ى جتريف تلك االأرا�ضي 
الزراعي��ة فح�ضب، واإمنا تعدى االأمر ذل��ك لي�ضل اإىل تدمري "اآثار 

يعود عمرها اإىل اآالف ال�ضنن"، بح�ضب �ضهادات املزارعن.
وي�ض��ري عب��د اهلل اإىل اأن "الق��وة م�ضح��ت اآث��ار ت��ل فانو���ض وت��ل 
اكي��ر الت��ي تع��ود اىل اآالف ال�ضن��ن ع��ن بك��رة اأبيه��ا، ومن ثم 
قام��ت ب�ض��ق نه��ر للتغطي��ة على تدم��ري االآث��ار، بعدم��ا اكتملت 
عملي��ة م��د االأنب��وب"، م�ضيف��ا اأن "اأر�ضي م��ن املمك��ن اأن يتم 
اإ�ضاحها وتعوي�ضها واإعادة احلياة اإليها، لكن هذه االآثار كيف 

�ضتعو�ض؟".
ويوؤي��د امل��زارع معن ح�ض��ن رواية تدم��ري االآثار، ويعل��ق عليها 
قائ��ا اإن "اآثار ت��ل فانو�ض وتل اكير جرى تدمريها باحلفارات 
واجلراف��ات لي��ا"، عازيا �ضب��ب ذلك اإىل "ال�رشية م��ن اأجل اأن ال 
يراهم اأح��د". وكانت �رشكة "ما�ض غلوب��ال" الرتكية وم�ضارف 
عراقي��ة وقعت، يف )12 كانون االأول 2014(، عقدا بقيمة ثاثة 
ملي��ارات دوالر لتمويل ت�ضييد حمط��ة كهرباء يف مدينة ب�ضماية 
التي تقع اإىل اجلنوب ال�رشقي من مدينة بغداد وتبعد نحو 10 كم 

عن ح��دود املدينة على الطريق الرابط بن بغداد 
والكوت.
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بداي��ة  يف  النف��ط  اأ�ضع��ار  ارتفع��ت 
التعام��ات اأم���ض االثنن م��ع رهان 
اأن  عل��ى  االآجل��ة  التعام��ات  جت��ار 
ال�ضوق رمبا تك��ون �ضهدت االأ�ضواأ بعد 
هب��وط قيا�ضي يف االأ�ضواق يف االآونة 
االأخرية حتى يف الوقت الذي مازالت 
في��ه االأ�ض��واق الفعلي��ة تع��اين تخمة 
املعرو���ض وال�ضيم��ا ب�ضب��ب زي��ادة 
متوا�ضل��ة يف عدد من�ضات احلفر يف 

الواليات املتحدة.

 " اليابانية  االأ�ضهم  موؤ�رش  تراجع 
متاأثرا  ال��ي��وم  اإغ���اق  يف   " نيكي 
ب��ان��خ��ف��ا���ض اأ����ض���ه���م ����رشك���ات 
كثيف  بيع  موجة  بعد  التكنولوجيا 
التكنولوجيا  ����رشك���ات  الأ���ض��ه��م 
ال�ضابقة  اجلل�ضة  يف  االأم��ريك��ي��ة 
.وانخف�ض نيكي 0.5 % ليقفل عند 

19908.58 نقاط .
�ضناعة  �رشكات  اأ�ضهم  وت�ضدرت 
قائمة  اأب����ل  وم�����وردي  ال��رق��ائ��ق 
طوكيو  �ضهم  اأنهى  حيث  اخلا�رشين 
بانخفا�ض  امل��ع��ام��ات  ال��ك��رتون 
�ضهم  اأق��ف��ل  بينما   %  3 ن�ضبته 
انخفا�ض  على  ك��ورب  اأدفانتي�ضت 
األب�ض  �ضهم  ون��زل   %  3.3 ن�ضبته 
�ضهم  وت��راج��ع   %  3.2 ال��ك��رتي��ك 
�ضهم  %.وخالف   3.1 ي��ودن  تايو 
تو�ضيبا كورب االجتاه العام لل�ضوق 
.وا�ضتقر   %  9 م��ن  ب��اأك��رث  و�ضعد 
عند  نطاقا  االأو�ضع  توبك�ض  املوؤ�رش 

1591.55 نقطة .

العراقي،اليوم  الذهب  �ضعر  ارتفع 
االحد، اإىل 211 األف دينار للمثقال 

الواحد.
عيار  من  الذهب  مثقال  �ضعر  وبلغ 
�ضجل  بينما  دينار،  األف   211  ،21
ال�ضبت،  اأم�����ض  ي��وم  ال��ذه��ب  مثقال 
ان  اىل  دينار.ي�ضار  اأالف   210
 5 ي�ضاوي  ال��واح��د  ال��ذه��ب  مثقال 

غرامات.

عمليات تجريف األراضي الزرعية.. مشكلة تفاقمها أزمة السكن وتنذر بكارثة مستقبلية 

تنصيب محارق للغاز

في البصرة.. غرامات تطال شركات نفطية لتسببها بتلوث البيئة 

ك�شف مدير بيئة حمافظة 
الب�شرة احمد حنون عن 

تغرمي �شركات نفطية 
خمتلفة يف حمافظة 

الب�شرة ، م�شريا اىل ان 
املحافظة متتاز بكرثة 

النفط املوجود يف احلقول 
النفطية والغاز واعمال 

اال�شتخراجات النفطية من 
قبل بع�ض ال�شركات جعل 

البيئة تتابع هذا امللف 
ب�شكل كبري

بغداد - متابعة

البصرة– محمد الجابري

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


