
قال �ملتحدث �لر�صمي با�صم وز�رة �لنفط عا�صم جهاد �إن 
"�لعر�ق ي�صتورد �لغاز لت�صغيل حمطات �لطاقة �لكهربائية 
�لذي  و�جل��اف  �ل�صائل  �لغاز  بني  �لتفريق  يتم  �ن  ويجب 

ي�صتعمل يف ت�صغيل حمطات �لطاقة �لكهربائية " .
يتم  "ما  �أن   ) �جلورنال   ( ل�  ت�رصيح  يف  جهاد  و�أ�صاف 
�لكهرباء  حمطات  ت�صغيل  �ىل  يذهب  �لغاز  من  ��صتري�ده 
فقط لكون �لعر�ق ال ينتج �لغاز �جلاف، م�صري� �ىل �ل�صنتني 
�ملقبلتني �صت�صهد�ن �كتفاًء ذ�تيًا من �نتاج  �لغاز  ف�صاًل 
عن ��صتثماره، وقد ��صطرت �لوزر�ة �ىل �ال�صتري�د من دول 

�جلو�ر وخ�صو�صًا �ير�ن" .
�ل�صائل  �ل��غ��از  م��ن  كميات  ي�صدر  "�لعر�ق  �أن  وت��اب��ع 
ت�صديرها  مت  �لتي  �لكميات  جمموع  و�ن  و�ملكثفات 
خالل  �ملكثفات  م��ادة  من  �لب�رصة  غاز  �رصكة  قبل  من 
�ىل  م�صري�  مكعبًا"،  268061 مرت�ً  بلغت  �ملا�صي  �لعام 
�ل�صائل  �لغاز  مادة  من  �مل�صدرة  �لكميات  "جمموع  �ن 
 30341 بلغت   2016 للعام  �لعر�ق  �لفائ�ض عن حاجة 

طنًا"
مت  �ملكثفات  م��ن  �صحنة  "�ول  �ن  �ىل  ج��ه��اد   و����ص��ار 
 10 بكمية   2016 �ذ�ر  من   20 بتاأريخ  كانت  ت�صديرها 
�ل�صحنة �الخرية  �الف مرت مكعب، و�ن 
ت�صديرها  مت  قد 

 22624 بكمية  �ملا�صي  للعام  �الول  �صهر كانون  نهاية 
مرت�ً مكعبًا �ي ما يعادل 14814 طنًا مرتيًا"، مبينا �ن 
 20 �ل�صائل مت ت�صديرها يف  �لغاز  "�ول �صحنة من مادة 
�ملا�صي  للعام  �الخ��رية  �ل�صحنة  و�ن   2016 متوز  من 
 2016 �الول  ت�رصين   18 يف  كانت  ت�صديرها  مت  �لتي 

�ملا�صي".
�صديق  طارق  �لنيابية  و�لطاقة  �لنفط  حلنة  ع�صو  وقال 
يف ت�رصيح خا�ض ل� ) �جلورنال ( " �إن م�رصوع ��صتري�د 
�لغاز من �ير�ن م�رصوع قدمي وتوقيع �لتعاقد�ت ومذكر�ت 
�لتفاهم حول �ليات �ال�صتري�د موجودة ، الن �حتياج �لبلد 
كهربائية  طاقة  حمطات  منلك  لكوننا  كبرية  �لغاز  من 
حتتاج يف ت�صغيلها �ىل ��صتهالك كميات كهربائية كبرية 

و�النتاج �ملحلي ال ميكنه �صد �حلاجة ".
�ملوؤمل  من  �لعمارة  غاز  م�رصوع  "�ن  �صديق  �أ�صاف  و 
�لطاقة  توليد  ملحطات  �ملحلية  �الحتياجات  يغطي  �ن 
و�لذي  �ل�صيف  ف�صل  يف  ونحن  خ�صو�صا  �لكهربائية، 
�لكهربائية،  �لطاقة  ال�صتمر�ر  �كرب  دميومة  �ىل  يحتاج 
"جلنة  �ن  مبينا  مكتمل"،  غري  م�رصوع  �الن  حتى  لكنه 
�لنفط و�لطاقة ترحب بهكذ� خطو�ت يف �طار �لتعاون بني 
�لغاز �مل�صاحب  ��صتغالل  �كتمال م�صاريع  �لطرفني حتى 

من �حلقول �لنفطية �لعر�قية ".
وتابع "نتوقع �رتفاع ن�صب ��صتري�د �لغاز من �جلارة �ير�ن 
�ملو�طن  تزود  �لتي  �لكهربائية  �ملحطات  ت�صغيل  لغر�ض 
بالتيار �لكهربائي، وحاليا هناك مباحثات بني �لطرفني 
و�لت�صدير  �ال�صتري�د  �ليات  حول 
بني  ل��ل��غ��از 

�لبلدين ومن �ملرجح زيادة كميات ��صتري�د �لغاز من �ير�ن 
و�لتي هي �قرب دولة من بقية دول �جلو�ر باال�صافة �ال 

�نها من �لر�ئدين يف �نتاج �لغاز " .
�ملعموري  برهان  دي��اىل  حمافظة  عن  �لنائب  �ن  يذكر 
�بدى ��صتغر�به من ��صتري�د �لغاز من �ير�ن لت�صغيل حمطة 
كهرباء يف دياىل مع وجود حقول غاز يف �ملحافظة، يف 
حني طالب �حلكومة و�جلهات �ملعنية بالك�صف عن ��صباب 

عدم ت�صغيل هذه �ملحطة وحمطات �خرى يف �لبالد.
��صتب�رصت  �ن  "بعد  �صحفي  بيان  يف  �ملعموري  وق��ال 
�لغازية  �ملن�صورية  كهرباء  حمطة  باجناز  خري�  دياىل 
وعلى  �ل��دوالر�ت  ماليني  و�نفاق  ميغاو�ط   720 بطاقة 
�لنق�ض  �صد  �ل�صاق من �جل  �لعمل  �صنو�ت من  مدى ثالث 
�لعر�ق،  عموم  يف  للمو�طنني  �لطاقة  جتهيز  يف  �لكبري 
غاز  حقول  من  بالقرب  �ملحطة  �ن�صاء  فكرة  كانت  حيث 
�ملن�صورية لتوفري �لوقود �لالزم لت�صغيل �ملحطة، وخالل 
خماطبتنا لهم بان �لوقود هو باال�صل موجود يف حقول 
��صتري�د  على  باملو�فقة  غر�بة  �كرث  �لرد  �ملن�صورية جاء 
مئات  بطول  �لبلدين  بني  �نبوب  و�ن�صاء  �ير�ن  من  �لغاز 

�لكيلو مرت�ت لهذ� �لغر�ض".
و��صاف �ملعموري �ن ذلك كلف �لدولة �ي�صا مبالغ طائلة، 
ب�صبب  �ملحطة  ت�صغيل  يتم  مل  �الن  حتى  �نه  �ىل  م�صري� 
�ر�د�ت و�جند�ت تقف حائاًل �مامها و�البقاء على  وجود 
ماليني  �لدولة  تكلف  و�لتي  �لكهربائية  �لطاقة  ��صتري�د 
�لدوالر�ت �صنويا. و�أو�صح جميب �حل�صاين ع�صو �ملجل�ض 
�أكرث من  �أن  �لطاقة فيه  �لب�رصة ورئي�ض جلنة  �لبلدي يف 
حمطة كهرباء يف �ملنطقة �صتعمل بالغاز. وقال �حل�صاين 
�الإير�ين  �لتعاقد بني �جلانب  "مت  �إنه  يف وقت �صابق 
توريد  على  �لعر�قي  و�جلانب 
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حمطات  لتجهيز  �خلا�ض  �لغاز  من  مكعب  مرت  مليون 
مكعب،  مرت  مليون   35 توريد  يتم  �الأول  �لعقد  �لكهرباء. 
�كتمال  لغر�ض  عليها  �التفاق  يجري  حمددة  مدة  وبعد 
�خلم�صني مليونًا. ن�صب �الإجناز و�صلت �إىل �أكرث من 82% 
د�خل  طوله  �خلط  �لب�رصة.  حمافظة  �أر��صي  د�خ��ل  يف 
�أر��صي حمافظة �لب�رصة نحو 90 كيلومرت�ً بعدها �صُتجهز 

حمطات �لرميلة وحمطة �صط �لب�رصة وحمطة �لنجيبية .
و�أ�صاف �حل�صاين “طبعًا ما يحتاجه كل �لعر�ق 18 �ألف 
نحو  �إىل  و�صل  �لب�رصة  حمافظة  يف  و�الإنتاج  ميجاو�ت 
2000 �أو 2800 ميجاو�ت. ما حتتاجه حمافظة �لب�رصة 
 3500  ،2016 ل�صيف  �الأولية  �لقر�ء�ت  ح�صب  ح�رص�ً 
�لب�رصة  حمافظة  جتهيز  جرى  �ملا�صي  �لعام  ميجاو�ت 

بكمية مقد�رها 2860 ميجاو�ت.
عر�قي،  ر�صا  حميد  �الي��ر�ين،  �لنفط  وزير  م�صاعد  و�علن 
�مل�صتوى  �ىل  �لعر�ق  �يل  �لغاز  �صادر�ت  حجم  و�صول 
�لنظر  الفتًا  �جلانبني،  بني  �ملربم  �لعقد  يف  عليه  �ملتفق 

�ىل �ن �لعر�ق طلب زيادة و�رد�ته من �لغاز �الير�ين.
"�رنا"، عن  �لوكالة �جلمهورية �ال�صالمية لالنباء  ونقلت 
عر�قي قوله �ن "حجم �صادر�ت �لغاز �الير�ين �ىل �لعر�ق 

يبلغ �الن ما بني 7 �ىل 8 ماليني مرت مكعب يوميا".
"نقوم �الن بت�صدير �لغاز �ىل �لعر�ق وفقا  و��صاف، �ننا 
�لغاز  حجم  زي��ادة  طلب  �لعر�ق  �ن  علما  �مل��ربم  للعقد 
حقل  يف  �لغاز  �نتاج  "زيادة  �ن  و�و�صح  �ليه".  �مل�صدر 

بار�ض �جلنوبي يوفر �مكانية زيادة �ل�صادر�ت".
��صتوؤنفت  �لعر�ق  �ىل  �الير�ين  �لغاز  "�صادر�ت  �ن  وذكر، 

قبل �كرث من �صهر بعد توقف د�م عدة �عو�م".
�لغاز �الير�ين �ىل بغد�د كان  يذكر �ن خط �نبوب ت�صدير 
على �عتاب �لتد�صني قبل نحو عامني �ال �نه تعرقل ب�صبب 
و�لتوتر  �لعر�ق  �مل�صاكل �حلا�صلة من هجوم د�ع�ض على 
�المني يف بع�ض �ملناطق �لتي مير منها �نبوب 

�لغاز.

 االستقرار األمني شرط 

إلعادة تأهيل المناطق المحررة
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اقتصاديات العراق بعد اللغط عن االستيراد والتصدير في آن واحد

النفط: نستورد من إيران غازًا جافًا لتشغيل محطات الكهرباء 
بغداد -  فادية حكمت 

بواعث األزمة واالستثمار 

    في طاقة الكهرباء

تراجع األسهم األوروبية بضغط 

   من خسائر قطاع التكنولوجيا

مصر واألردن يتفقان على إعادة 
إعمار العراق وسوريا

  الهند ثاني أكبر مستورد للنفط العراقي

شركة كورية تبدي استعدادها لبناء 
2080 وحدة سكنية في العراق

�أعلنت غرفة جتارة حمافظة �ل�ص��ليمانية باإقليم كرد�صتان �لعر�ق ��صتعد�دها 
للتع��اون وتطوير �حلركة �لتجارية و�ال�ص��تثمارية مع دول��ة قطر، موؤكدة �أن 
��ص��تمر�ر �لتو��صل بني قطر و�إقليم كرد�ص��تان عرب رحالت جوية �صبه يومية 

�صي�صاهم يف تو�صيع �لتبادل �لتجاري بني �جلانبني.
وقال رئي�ض غرفة جتارة و�ص��ناعة حمافظة �ل�ص��ليمانية �ص��ريو�ن حممد يف 
حدي��ث  �ص��حفي �إن "وفد�ً جتاريًا و��ص��تثماريًا قطريًا برئا�ص��ة نائب رئي�ض 
جمل���ض �لتج��ارة �لقطري حمم��د بن �أحم��د بن ط��و�ر �لك��و�ري ز�ر حمافظة 
�ل�ص��ليمانية". و�أ�ص��اف �أن "�لزي��ارة ته��دف �إىل تطوير �لعالق��ات �لتجارية 
و�ال�ص��تثمارية بني �جلانبني ف�ص��اًل عن �إطالع �لوفد عل��ى �لفر�ض و�حلركة 
�لتجارية و�ال�ص��تثمارية يف �ل�ص��ليمانية". و�أو�صح �صريو�ن حممد، �أن "غرفة 
جتارة �ل�ص��ليمانية بحثت مع �لوفد �لقطري يف �إمكانية ت�ص��دير فاكهة �إقليم 
كرد�ص��تان �إىل دولة قطر ف�ص��اًل عن �إطالع �لوفد �لقط��ري على فر�ض �إقامة 

م�صاريع يف �لقطاع �لزر�عي يف �ل�صليمانية". 

�تفق��ت �لقاه��رة وعّمان عل��ى �لتعاون �ل�ص��ناعي �مل�ص��رتك الإع��ادة �إعمار 
�لع��ر�ق و�ص��وريا. و�أعلن �التفاق وزير �ل�ص��ناعة �مل�رصي ط��ارق قابيل يف 
ت�رصيحات خا�ص��ة ل�"�ليوم �ل�ص��ابع" من �الأردن خالل �أعمال �للجنة �لعليا 

�مل�صرتكة بني م�رص و�الأردن.
وك�ص��ف تقري��ر للبنك �لدويل ن���رص �أخري�ً عن �أن �إجمايل خ�ص��ائر �القت�ص��اد 
�ل�ص��وري تقدر بنحو 226 مليار دوالر، وقال �لتقرير �إن �لتجمعات �ل�صكنية 

دم��رت �أو ت���رصرت جزئي��ا بفع��ل �حل��رب بنح��و 27%.
يف حني، قدرت موؤ�ص�ص��ات دولية تكلفة �إعادة �إعمار �ملناطق، �لتي ت�رصرت 

يف �لع��ر�ق م��ن ج��ر�ء �حل��رب، بنح��و 100 ملي��ار دوالر.
وبد�أت دول و�رصكات كثرية تفكر مبرحلة �إعادة �الإعمار و�مل�صاريع �ل�صخمة 

�لتي �صتقام يف �صوريا و�لعر�ق، على �لرغم من ��صتمر�ر �حلرب.

قال وزير �لنفط و�لغاز و�لطاقة �لهندّي د�رماندر� بر�د�ن، �ن بالده ُتعد ثاين 
�كرب م�صتورد للنفط من �لعر�ق، موؤكد� رغبة �ل�رصكات �لهندية باال�صتك�صاف 
يف حقول جنوبي �لبالد. وقال بر�د�ن خالل لقائه وزير �خلارجية ، �إبر�هيم 
�جلعفري، �لذي يزور �لهند حاليا، �نه "على �لرغم من �حلرب �ص��د د�ع�ض �إال 
�أننا مل نتوق�َّف عن ��ص��تري�د �لنفط من �لعر�ق"، م�ص��يفا �أن "�لهند ثاين �أكرب 
ُم�ص��تورد للنفط من �لع��ر�ق، ومتتلك عقود�ً طويلة �الأمد مع �لعر�ق، ون�ص��عى 

للمزيد من �لتعاون لزيادة حجم �ال�صتثمار بني �لبلدين".
و�بدى �لوزير �لهندي "��ص��تعد�د بالده لزيادة حجم �لتعاون و�ال�صتثمار يف 
جم��االت �لنفط و�لغاز و�لطاق��ة، و�لعمل يف جمال �ال�صتك�ص��افات �لنفطَيّة، 
وحق��ول �لنف��ط، و�مل�ص��ايف يف حمافظتي �لب���رصة، و�لنا�رصي��ة مع رغبة 
�لهن��د بتغطي��ة �حتياجاته��ا �لنفطَيّة من �لعر�ق"، كا�ص��فًا ع��ن نيته "زيارة 

بغد�د قريبًا". 

�أعلن��ت وز�رة �العمار و�ال�ص��كان، �أن �رصكة هنو� �لكوري��ة �جلنوبية �لعاملة 
يف جممع ب�صماية �ل�صكني قدمت در��صة الإن�صاء 2080 وحدة �صكنية و�طئة 

�لكلفة يف �ملحافظات �ملت�رصرة من �الرهاب. 
وقال��ت وز�رة �العم��ار و�ال�ص��كان يف بي��ان �ص��حفي �إن "وزي��رة �العم��ار 
و�ال�ص��كان و�لبلديات و�ال�صغال �لعامة �آن نافع �و�صي �لتقت وفد�ً من �رصكة 
هن��و� �لكوري��ة �جلنوبية ملناق�ص��ة �مكاني��ة قيام �ل�رصكة بان�ص��اء جممعات 
�ص��كنية و�طئ��ة �لكلف��ة يف �ملحافظات للم�ص��اهمة يف حل �زمة �ل�ص��كن يف 
�لع��ر�ق وخا�ص��ة يف �ملحافظات �لتي ت���رصرت نتيجة �الأعم��ال �الرهابية 
عل��ى يد ع�ص��ابات د�ع���ض"، م�ص��رية �ىل �ن "ه��ذ� �للقاء ياأتي �ص��من خطط 
�ل��وز�رة الإع��ادة �العمار بعد �حل��رب وحترير �ملدن من دن���ض تنظيم د�ع�ض 
�الرهاب��ي". و�أك��دت  �ن "�للقاء ت�ص��من در��ص��ة �خلطط �لت��ي �عدتها �رصكة 
هن��و� بالتع��اون مع �لوز�رة الن�ص��اء 2080 وحدة �ص��كنية و�طئة �لكلفة يف 
�ملحافظ��ات �ملت�رصرة من �الرهاب �لتي هي بحاجة ما�ص��ة العادة توطني 
�لنازح��ني وللم�ص��اهمة يف حل �زمة �ل�ص��كن يف بقية �ملحافظ��ات كمرحلة 
�وىل وذل��ك م��ن خ��الل �العتم��اد عل��ى معام��ل �ل�رصك��ة النتاج �خلر�ص��انة 
�جلاهزة يف جممع معامل ب�ص��ماية كمرحلة �وىل ، وكذلك �لعمل على �ن�ص��اء 
معامل جديدة لل�رصكة يف �ملحافظات �لتي حتتاج �ىل خطط �رصيعة لتاليف 

�زمة �ل�صكن �حلا�صلة فيها".

ك�ص��ف رئي���ض جمل�ض حمافظة بغ��د�د ريا�ض �لع�ص��ا�ض، 
�أن "مق��د�ر �الم��و�ل �لت��ي �أه��درت عل��ى م�ص��اريع وهمية 
يف �لعا�ص��مة بغد�د ال يق��ل عن 200 ملي��ار دينار. وقال 
�لع�ص��ا�ض يف حديث �ص��حفي  �ن "هناك 46 ملف ف�ص��اد 
�حي��ل �ىل جلن��ة �لنز�هة على م�ص��اريع كث��رية يف بغد�د ) 
م�ص��اريع �لبن��ى �لتحتية (، ومل نح�ص��ل عل��ى نتيجة حتى 
�الن". و�و�ص��ح �لع�صا�ض ، �ن "حجم �المو�ل �لتي �أهدرت 
يف ه��ذه �مللف��ات ال يق��ل ع��ن 200 مليار دينار". ع�ص��و 

�للجن��ة �ملالية �لربملاني��ة “ماجدة �لتميمي �أقرت �أي�ص��ًا 
ب��اأن ”مع��دل �الأم��و�ل �لتي �أه��درت على م�ص��اريع وهمية 
خ��الل �الأع��و�م من��ذ 2003 �إىل 2014 ال تق��ل عن 350 

مليار دوالر، و�أن هذه �الأمو�ل ذهبت �أدر�ج �لرياح.
�لتميمي �أقرت كذلك باأن �حلكومة �صت�ص��طر �ىل �القرت��ض 
�لد�خل��ي و�خلارجي لتغطية ذلك �لعج��ز يف �ملو�زنة �لذي 
ت�ص��بب فيه �لف�صاد، ما يّولد �خطار�ً م�صتقبلية على �لعر�ق، 
و�أنه لو متت �ال�صتفادة من �لفائ�ض �ملرت�كم يف �ملو�زنات 
�ل�ص��ابقة وتوظيف �المو�ل يف مكانها �ل�ص��حيح ملا و�صل 
�لع��ر�ق �إىل �الأزم��ة �حلالي��ة و�صيا�ص��ة �لتق�ص��ف و�ص��غط 

�لنفق��ات �لت��ي يعي�ص��ها �الآن. وق��ال ع�ص��و جلن��ة �لنز�هة 
�لربملاني��ة عم��ار �ل�ص��لبي  "�أن هن��اك �لكثري م��ن �المو�ل 
تقدر مبليار�ت �لدوالر�ت �رصفت على م�ص��اريع وهمية يف 
�لعر�ق مع �ختفاء �لدور �لرقابي ملحا�صبتهم، و�أن �حلكومة 
وهيئة �لنز�هة مل تتحرك كل منها للك�ص��ف عن م�ص��ري تلك 
�الم��و�ل. وقوف جه��ات متنفذة ور�ء �لع�ص��ابات �ملنظمة 
ل�رصقة �المو�ل عرب �ال�صتيالء على �مل�صاريع و�ملناق�صات 
يف ع��دد من �لوز�ر�ت �عرتف به �أي�ص��ا �ل�ص��لبي ، يف حني 
�أق��ر ب��اأن �ختفاء �ل��دور �لرقاب��ي لهيئة �لنز�هة و�لق�ص��اء 
فتح �ملجال لتلك �لع�ص��ابات ل�رصقة خزينة �لدولة و�أمو�ل 

�ل�ص��عب �لعر�قي. وك�ص��فت جلنة �خلدم��ات �لربملانية، عن 
وجود ملفات ف�ص��اد يف بناء ع�رص�ت �مل�ص��اريع �ل�ص��حية 
يف منطق��ة �حل�ص��ينية ومناط��ق �ص��مايل �لعا�ص��مة بغد�د.  
وق��ال ع�ص��و �للجنة ر�ص��ول �لطائي يف ت�رصيح �ص��حفي، 
�إن "�للجنة �كت�ص��فت ملفات ف�صاد يف بناء م�صاريع �صحية 
يف منطقة �حل�ص��ينية ومناطق �ص��مال بغد�د، متت �إحالتها 
�إىل �لتنفيذ خالل �ل�ص��نو�ت �ملا�ص��ية". و�أ�ص��ار �إىل �أن هذه 
�مل�ص��اريع ال ُتعرف عائديته��ا، هل هي �إىل �لوز�رة �أم متت 
�حالته��ا من قبل جمل�ض حمافظة بغد�د، حيث �ن �لطرفني 

يتبادالن �التهامات بالف�صاد يف هذه �مل�صاريع. 

 ت�ص��هد حمافظ��ة دي��اىل موج��ة حر�ئ��ق و��ص��عة ت�ص��تهدف 
�لب�صاتني، مهددًة باندثار هذه �لرثوة، وحتويلها �إىل مناطق 
�صكنية، بعد �أن كانت متثل و�جهًة زر�عيًة ومورد�ً �قت�صاديًا 
للمحافظة. وقال نرب��ض مر�د، وهو �ص��احب �أحد �لب�صاتني،  
�إن "بع�ض هذه �لب�ص��اتني ملك لن��ا، و�لبع�ض �الآخر مهجور، 

يف حني تعود ملكية بع�ص��ها �الآخر �ىل �لوقف �ل�ص��ني". يف 
حني �أو�صح علي م�صطفى، وهو مالُك �أحد �لب�صاتني  "خالل 
حرق �أحد �لب�ص��اتني و�ص��لت �لنري�ن �إىل خل��ف �ملنزل �لذي 
�أ�ص��كن في��ه، ومل �أعلم ما �ل��ذي ميكن �لقيام ب��ه، ومل ُيعرف 
�ص��بب �حلريق �أي�ص��ًا، كما �أن ه��ذ� لي�ض �أول ب�ص��تان تلتهمه 
�لن��ري�ن". �أم��ا �ملو�ط��ن، عل��ي نعم��ان فق��د ذك��ر "منازلنا 
�حرتقت �أمامنا، ومل نتمكن من �صيء �صوى �إخر�ج �ل�صيار�ت، 

كم��ا تعر�ض �ل�ص��وق و�أحد �ملعامل للحريق �أي�ص��ًا، وال نعلم 
�ص��يئًا عن م�ص��در �لن��ري�ن". و�كدت حكومة دي��اىل �ملحلية 
�أن غياب �لت�رصيعات �لتي جتّرم جتريف �الأر��ص��ي �لزر�عية 
و�لب�صاتني، �صاعدت على ��صتفحال تلك �لظاهرة، مع �لك�صف 
ع��ن حرق �أكرث من �ص��تني دومنًا من �لب�ص��اتني خالل �ص��هر 
و�حد، وُقيدت تلك �حلو�دث �ص��د جمهولني.  وقال قائممقام 
بعقوبة، عبد �هلل �حليايل، يف حديث �ص��حفي  "هناك غياب 

للت�رصيع��ات و�لقو�ن��ني �لر�دعة �لتي كان��ت تعالج جتريف 
�لب�ص��اتني، ومنه��ا قان��ون حماي��ة �الإنت��اج �لزر�عي ل�ص��نة 
634، �خلا���ض مب�ص��ادرة ه��ذه  1978، و�لقان��ون رق��م 

�لب�صاتني  يف حال تركها، و�الأر��صي �لزر�عية �أي�صًا.
وحالي��ًا يجري �لتحقيق من قب��ل �رصطة بعقوبة يف �حلريق 
�لذي ح��دث �أخ��ري�ً، ونحن بانتظ��ار �لنتائج، و�ص��وف نقوم 

مبحا�صبة مرتكبي مثل هذه �جلر�ئم.
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