
 وت�سّب��ب م��د اأنب��وب نق��ل الغ��از من اي��ران اىل 
مناط��ق �سواحي العا�سمة بغ��داد بتلوث بيئي، 
وجت��اوز عل��ى الأرا�س��ي الزراعي��ة واملناط��ق 
الأثري��ة. واأعلنت اإي��ران يف 17 اآذار/مار�س من 
ع��ام 2016 اكتم��ال اإجن��از خ��ّط اأنب��وب الغاز 
الإي��رايّن بط��ول 98 كل��م، والذي ميت��ّد من حقل 
بار�س اجلنوبّي اإىل بغداد لتوفري وقود املحّطات 
الكهربائّي��ة يف العا�سمة، وكجزء من امل�رشوع، 
قّررت جلنة الطاقة الوزارّية يف 14 اآذار/مار�س 
م��ن ع��ام 2016 مّد اأنبوب ع��ر منطقة ب�سماية 
لإي�سال الغ��از اإىل حمّطات الطاق��ة الكهربائّية 

يف املنطقة.
غ��ري اأّن فرح الكثري م��ن اأهايل منطق��ة ب�سماية 
بتوف��ري الطاق��ة، عّك��ره اإجباره��م بالق��ّوة على 
التخّل��ي عن جزء من اأر�سه��م ل�سالح امل�رشوع، 
وف��ق �سهادات وّثقه��ا مقطع فيدي��و لف�سائّيات 
اأّيار/ماي��و م��ن ع��ام 2017،  عراقّي��ة يف 22 
حي��ث اأ�سار مزارع اإىل اأّن "ق��ّوة ع�سكرّية دهمته 
يف اأر�س��ه، واأجرته على قبول م��ّد اأنبوب الغاز 
م��ن دون موافقت��ه وم��ن دون اإظه��ار اأّي اأوراق 
قانونّي��ة"، ع��اداً ذل��ك "جت��اوزاً عل��ى احلق��وق 

والقوانني املرعّية".
وك�س��ف اّت�س��ال "املونيت��ور" مبديرّي��ة �رشطة 
النه��روان يف 12 مّتوز/يوليو اأّن "القّوة الأمنّية 
الت��ي حتر�س امل��كان لديه��ا الأوام��ر القانونّية 
بحماية م�رشوع مّد اأنب��وب غاز ب�سماية، واإزالة 

املعوقات التي حتول دون اإجنازه".
ويف الع��راق، ال��ذي ل ي��زال الوعي البيئ��ّي فيه 
�سعيف��ًا ب��ني النا���س ول تطّب��ق في��ه اإج��راءات 
ال�سالمة البيئّية، ف��اإّن ظاهرة جتريف الأرا�سي 
الزراعّي��ة والت�سّب��ب باإ���رشار املناط��ق الأثرّية 
بات��ت اأم��راً ماألوف��ًا، ففي مّتوز/يولي��و من عام 
2016، اأ�س��ار تقرير ل�"املونيت��ور" اإىل اأّن "اأحد 
التاريخّي��ة  باب��ل  مدين��ة  اإدراج  ع��دم  اأ�سب��اب 
امل�سه��ورة يف قائمة اليون�سكو لل��راث العاملّي 

هو اأنبوب النفط املاّر �سمن حدود املدينة".
واّت�س��ل "املونيتور" من جدي��د مبدير اآثار بابل 
ح�س��ني فلي��ح، ال��ذي اأّك��د اأّن "الإج��راءات لنقل 
الأنب��وب النفطّي خارج املوق��ع الأثرّي قد بداأت 
بالفعل، بعد اأن ك�سبت مديرّية اآثار بابل الدعوى 

الق�سائّية �سّد وزارة النفط يف عام 2016".
وعلى منط ال�رشاع نف�سه بني امل�ساريع والبيئة، 
اأعل��ن رئي���س جمل���س بلدّي��ة ق�س��اء الزب��ري يف 
حمافظ��ة الب���رشة - جنوب��ّي الب��الد  يف 18 
اأّيار/ماي��و من ع��ام 2017 اأّن "التلّوث البيئّي 
ال��ذي ي�سّببه ا�ستخراج النف��ط يف حقلّي الرميلة 

والزبري ل يزال م�ستمّراً".
يف ح��ني ق��ال م�س��در حكوم��ّي يف الب�رشة يف 
3 ت�رشي��ن الثاين/نوفمر من ع��ام 2016: "اإّن 
هناك اأكرث من 3000 عقد زراعّي مّت ال�ستحواذ 

عليها من قبل �رشكات التنقيب النفطّية".
وقال نائب رئي�س جمل�س حمافظة وا�سط )و�سط( 
ترك��ي الغنيماوي، يف حدي��ث ل�"املونيتور"، ل 
�سّيم��ا اأّن م���رشوع ب�سماي��ة يقع �سم��ن احلدود 
الإدارّية للمحافظ��ة: "اإّن وا�سط من املحافظات 
املنتج��ة للنفط والغاز، وهي حتت��اج اإىل املزيد 
من �سبكة اأنابيب نقل الطاقة اإىل امل�ساريع، بعد 
ازدياد اإنتاج حقل بدرة النفطّي لي�سل اإىل 150 
األف برمي��ل يومّي��ًا، والغاز من حق��ول الأحدب 

وبدرة، اإ�سافة اإىل الغاز املنقول من اإيران".
واأ�س��ار اإىل اأّن "الأنابيب اأ���رّشت بالزراعة، واأّن 

احلكوم��ة تعت��زم تعوي���س الفاّلح��ني الذين مّت 
جتريف اأرا�سيهم"، وق��ال: "اإّن املناطق الأثرّية 
يف منطق��ة ب�سماي��ة هي من املناط��ق املحمّية. 
وبع��د ورود املعلوم��ات التي بّثته��ا ف�سائّيات 
وو�سائل اإع��الم عن تعّر�سها اإىل التجريف، فاإّن 
حكومة املحافظة ه��ي الآن ب�سدد التحقيق يف 
املو�س��وع ورفع دعاوى ق�سائّي��ة �سّد اجلهات 
الت��ي ت�سّبب��ت بتدم��ري ت��الل فانو���س الأثرّية". 
واأ�س��اف: "�سوف نقا�سي وزارة النفط وال�رشكة 

املنّفذة قانونّيًا".
واأج��رى "املونيت��ور" اّت�س��اًل هاتفّي��ًا مبكت��ب 
وزي��ر النف��ط، الذي اأّك��د له "وجود اأنب��وب الغاز 
يف م�سافات طويلة م��ن الأرا�سي اجلرداء وغري 
الزراعّية"، لكّنه اأنكر الإ�رشار باملناطق الأثرّية 
والزراعّية، وق��ال: "ل يحتّل الأنبوب ومقرباته 
�سوى م�ساحات عر�سّية �سّيقة يف املناطق التي 
مي��ّر به��ا، واإّن الت�سخي��م الإعالم��ّي للمو�سوع 
ت�ّسب��ب ب��ه فاّلحون ي�سع��ون اىل احل�س��ول على 
تعوي�سات مالّية كبرية من دون وجه حّق، وهم 
يلجاأون بني الفينة والأخرى اإىل و�سائل الإعالم 

لإثارة املو�سوع".

غ��ري اأّن ت�رّشر الفاّلحني م��ن امل�ساريع النفطّية 
لي���س بجدي��د، فف��ي 28 اأّيار/ماي��و م��ن ع��ام 
املحلّي��ة يف حمافظ��ة  الإدارة  وّزع��ت   ،2017
ذي ق��ار تعوي�سات مالّية ل�900 مزارع، نتيجة 
الأ�رشار الناجمة عن عمل ال�رشكات النفطّية يف 

حقل الغراف النفطّي.
وتوّلدت م�س��اكل بيئّية من ج��ولت الراخي�س 
النفطّية التي حّولت الأرا�سي الزراعّية والأهوار 
اإىل مناط��ق تابع��ة لل���رشكات النفطّية من دون 
ال�سحّي��ة  ال���رشوط  مراع��اة  ودّق��ة يف  رقاب��ة 

والبيئّية.
نتيج��ة  البيئ��ة،  تل��ّوث  م�ستوي��ات  وازدادت 
العملّي��ات الإرهابّي��ة التي تتعّر���س لها اأنابيب 
النفط ب�سبب توّلد �سحب الدخان وتر�ّسب الزيوت 
يف جوف الربة، الأمر الذي يوؤّثر يف خ�سوبتها 

ويهّدد حياة الإن�سان واحليوان والنبات.
هذه امل�س��اكل البيئّية الناجمة عن م�ساريع نقل 
الطاق��ة والتنقيب يف الع��راق، اعرف بها ع�سو 
جلن��ة النفط الرملانّية زاهر العبادي، الذي قال 
ل�"املونيتور": "من غري املمكن اإيجاد بدائل ملّد 

اأنابيب نقل الطاقة عر املناطق الزراعّية".

 اك��د املدي��ر العام للخدم��ات الدولي��ة يف وزارة الت�سالت علي 
الق�س��اب ان ���رشكات خدمة النرنيت الهلي��ة باقية وهي جزء 

من امل�رشوع الوطني لالنرنت .
وق��ال يف ت�رشي��ح �سحف��ي :" ان ال���رشكات الهلي��ة ج��زء م��ن 
امل���رشوع ، ع��ر ال�ستف��ادة من ابراجه��ا ، و�ست�س��رك يف توزيع 
اخلدم��ة ". واو�س��ح :" ان تكلف��ة احل�س��ول على خدم��ة امل�رشوع 
�ستك��ون بح��دود 40 الف دينار �سهري��ا ، ت�سمل خدمات النرنت 

والقنوات التلفزيونية والهاتف الر�سي".
وا�س��ار الق�س��اب اىل :" ان امل���رشوع مت مبعرف��ة اجلهات المنية 
خط��وة بخطوة ، وان ما يدور من ت�سكي��ك بامكانية حدوث خرق 
امن��ي، هو حماولة لعدم دخول ال�ستثمار وابقاء القطاع اخلا�س 
بعيدا عن امل�رشوع ". واعلنت وزارة الإت�سالت متمثلة بال�رشكة 
العام��ة خلدم��ات ال�سبك��ة الدولي��ة للمعلومات اإط��الق امل�رشوع 
الوطن��ي العراق��ي لالإنرن��ت به��دف حت�سني خدم��ة النرنت يف 

البالد، وذلك بعد ربط العراق ب�سبكة الكيبل ال�سوئي العاملية.
وقالت الوزارة يف بيان �سحفي اإنه مت اطالق امل�رشوع بالتعاون 
م��ع �رشكتي )ايرث لن��ك و�سمفوين( بهدف اإح��داث ثورة لتح�سني 
واقع الإنرنت والإت�سالت ومواكبة اآخر التطورات التكنولوجية 

يف العامل.
واأ�ساف��ت اأن مالكات الوزارة بالتعاون م��ع ال�رشكاء بامل�رشوع 
متكن��ت م��ن رب��ط الع��راق بالكيب��الت الدولي��ة م��ن ارب��ع منافذ 
حدودي��ة مع اإن�س��اء بوابة نفاذ دولية لتاأم��ني وحماية البيانات 
وباإ���رشاف مبا�رش من قب��ل مالكات الوزارة الفني��ة املتخ�س�سة 
من خالل ربط العراق بال�سبكة الدولية )الكيبل ال�سوئي( العاملية 

وباأجهزة ومعدات هي الأف�سل عامليا" .  
وتابع��ت اأن "الع��راق �سيحق��ق عوائ��د مالية كب��رية وفر�س عمل 
كثرية ويكون العراق بلد ترانزيت دويل و�سي�ساهم بتنمية  القطاع 

القت�س��ادي العام واخلا�س كم��ا يوؤدي دورا متميزا 
يف حف��ظ الأم��ن القوم��ي العراقي 

والعاملي".

ووع��دت وزارة الت�س��الت، ب�"نقلة كب��رية يف نوعية اخلدمات" 
املقدمة يف قطاع الت�سالت يف العراق.

ونق��ل بيان للوزارة ع��ن املدير العام لدائ��رة التخطيط واملتابعة 
با�س��م الأ�س��دي رئي�س م���رشوع القر�س الياب��اين ]FTTH[ يف 
وزارة الت�س��الت تاأكيده ب��ان "قطاع الت�س��الت �سي�سهد نقلة 
كب��رية بنوعي��ة اخلدم��ات الت��ي �ستوفرها ال��وزارة بع��د الإنتهاء 
م��ن الأعم��ال اخلا�سة باإجناز امل���رشوع ومل يتبق �س��وى مرحلة 
الت�سغي��ل والت�سوي��ق بع��د اكمال اإج��راءات التعاقد م��ع اأي �رشكة 
م��ن ال���رشكات الر�سين��ة واملتخ�س�س��ة يف جم��ال الإت�س��الت 

وتكنولوجيا املعلومات".
مب���رشوع  خا�س��ة  مديري��ة  ل  ت�س��كَّ "�س��وف  الأ�س��دي  واأ�س��اف 
]FTTH[ وتكون تابعة لل�رشكة العامة خلدمات ال�سبكة الدولية 
للمعلوم��ات وهي امل�سوؤولة عن �سيانة الكابل ال�سوئي مبالكات 

هند�سية وفنية من وزارة الإت�سالت".
م��ن جانبه اأو�سح م�سوؤول �سبكة النفاذ ال�سوئي للقر�س الياباين 
حممد فهد اإن "ال�سبكة اخلارجية اأُجنزت بالكامل يف �ست مناطق 
موزعة على جانبي الكرخ والر�سافة وب�سعة ]150 األف م�سرك[ 

وجاهزة لتقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطن".
وق��ال مدير املرك��ز الت�سويقي ل�رشكة IQ اإح��دى �رشكاء ال�رشكة 
العام��ة لالت�س��الت والري��د ط��ارق طري��ف �رشح��ان، يف بيان  
�سحفي  اإن "�رشكة IQ اإحدى �رشكاء ال�رشكة العامة لالت�سالت 
والريد يف جمال ا�ستثمار �سبكات النفاذ ال�سوئي ببغداد، اأطلقت 
ت�سوي��ق اخلط��وط الهاتفي��ة ال�سوئي��ة اجلديدة بع��دد 4500 خط 
�سوئي يف مناطق الطالبي��ة والبنوك والربية للمحالت ال�سكنية 
)323، 319، 315( وق��د مت افتتاح املرك��ز الت�سويقي الكائن يف 

منطق��ة البنوك حي الطاق��ة تقاطع حي اأور". واأ�ساف 
ال�سوئي��ة  "اخلط��وط  اأن  �رشح��ان، 

خدم��ة  �ستوف��ر 

النرن��ت املنق��ول بوا�سطة الكاب��الت ال�سوئية وعل��ى الراغبني 
بال�س��راك يف هذه اخلدمة لقاء مبلغ قدره )120( مئة وع�رشون 
ال��ف دينار ب�سمنها �سعر جهاز ال�سبكة ال�سوئية الذي ين�سب يف 
بي��ت املواطن واأج��ور الن�سب والت�سليك م��ن التق�سيم اىل البيت"، 
مبين��ًا اأن "ا�سع��ار ال�سراك ال�سهري خلدم��ة النرنت تراوح ما 
بني 30 ثالثني األفًا ويطلق عليه اخلط الرونزي و 75 األف دينار 

اخلط البالتيني وهو ب�رشعة 8 ميكابت يف الثانية".
وتاب��ع �رشح��ان، اأن "ت�سغي��ل هذا امل���رشوع مت يف ع��دة مراحل 
فبع��د انتهاء الت�سغيل التجريب��ي يف املرحلة الأوىل بداأت مرحلة 
الت�سوي��ق وه��ي املرحل��ة الثاني��ة، وحالي��ًا نح��ن ب�س��دد اإع��داد 
للمرحل��ة الثالث��ة الت��ي �ستت�سمن ال�سع��ي للتعاون م��ع اأ�سحاب 

اأبراج النرنت يف تاأمني اخلدمات املتعددة للم�رشوع".
بدوره��ا، قالت م�سوؤولة املرك��ز الت�سويقي رفل ه�س��ام ح�سن، اإن 
"املرك��ز با���رش ت�سويق اخلطوط ال�سوئية قب��ل مدة قليلة، وبنّي 
اأغل��ب امل�سركني تفاءلهم بنجاح امل�رشوع ور�ساهم عن اخلدمة 
املقدم��ة له��م واإن العم��ل �سي�سه��د تط��وراً ملحوظ��ًا خ��الل املدة 
املقبل��ة". وكان وزي��ر الت�س��الت ح�سن كاظم الرا�س��د تعهد يف 
)2 م��ن كان��ون الث��اين 2017(، باإكم��ال م�ساريع بواب��ة العراق 
اللكروني��ة والنفاذ ال�سوئي والهاتف الأر�سي للمنازل باأ�سعار 
منا�سب��ة خالل الع��ام 2017، ويف ح��ني ك�سف عن ني��ة الوزارة 
تخفي���س اأ�سع��ار خدمة النرن��ت وحت�سينه��ا وال�سيط��رة عليها 

متام��ًا مع اإمكاني��ة حجب املواقع الإرهابي��ة، اأكد عزم 
الوزارة حتويل �رشكاتها من "خا�رشة 

اإىل رابحة".  

Wed.2 Aug. 2017 issue no 396مال واستثمار4
االربعاء 2 آب 2017 العدد 396

0.33

0.1

0.28

�سجل الدولر الأمريكي اأدنى م�ستوى 
يف عامني ون�سف العام اأمام اليورو 
مبيع��ات  بفع��ل  التعام��الت  اأثن��اء 
يف  للمحاف��ظ  بتعدي��الت  مرتبط��ة 
نهاي��ة ال�سه��ر وتوقع��ات ب��اأن ي�سدد 
البن��ك املرك��زي الأوروب��ي �سيا�سته 
النقدية. وتراجع موؤ�رش الدولر، الذي 
يقي���س قيم��ة العملة الأمريكي��ة اأمام 
�سلة من �ست عم��الت رئي�سية، 0.33 
باملئة اإىل 92.947 ولم�ست العملة 
الأمريكي��ة اأدنى م�ستوى يف اأكرث من 
�ست��ة اأ�سابي��ع مقاب��ل ال��ني الياباين 
بفع��ل القلق م��ن انخفا���س الت�سخم 

يف الوليات املتحدة.

يف  م�ستوياته  اأعلى  الذهب  �سجل 
اأ�سابيع مدعوما ب�سعف  �سبعة  نحو 
الدولر وبيانات اقت�سادية اأمريكية 
األقت �سكوكا على احتمالت اأن يرفع 
جمل�س الحتياطي الحتادي )البنك 
الفائدة  اأ�سعار  الأمريكي(  املركزي 
وتراجعت  اجل���اري.  ال��ع��ام  جم��ددا 
العقود الأمريكية للذهب 0.1 باملئة 
لتبلغ عند الت�سوية 1266.60 دول 
اإي��وج��ني فنبريج  وق���ال  ل��الأوق��ي��ة. 
"يحرك  بنك  كومرت�س  لدى  املحلل 
اإنه  الذهب.  اأ�سعار  ال��دولر  �سعف 
لي�س فقط مقابل اليورو، واإمنا اأي�سا 

اأمام معظم العمالت الرئي�سية.

ال�سناعي  جونز  داو  املوؤ�رش  اأغلق 
م�ستوى  على  الأم��ريك��ي��ة  لالأ�سهم 
الثنني  ي��وم  جديد  مرتفع  قيا�سي 
بوينج  ل�سهم  مبكا�سب  م��دع��وم��ا 
اأ�سهم  يف  مبيعات  دفعت  حني  يف 
اأخرى  و�رشكات  واألفابت  في�سبوك 
للتكنولوجيا املوؤ�رشين �ستاندرد اآند 
داو  واأنهى  للهبوط.  ونا�سداك  بورز 
جونز جل�سة التداول مرتفعا 60.81 
نقطة اأو ما يعادل 0.28 باملئة اإىل 
21891.12 نقطة يف حني تراجع 
بورز500  اآن��د  �ستاندرد  امل��وؤ���رش 
الأو�سع نطاقا 1.80 نقطة اأو 0.07 
باملئة ليغلق عند 2470.30 نقطة.

كلفة الخدمة ستبقى على حالها

الشركات األهلية تهيمن على مشروع اإلنترنت الوطني 

أنابيب نقل الطاقة.. تجرف األراضي الزراعية وتضّر بالمناطق األثرية

ا�شتكى فالحون يف 21 
مّتوز/يوليو من عام 
جتريف  من   2017

اأرا�شيهم الزراعّية ب�شبب 
مّد اأنبوب لنقل الغاز، من 

اإيران اإىل مناطق بغداد عرب 
منطقة ب�شماية يف جنوب 

�شرقّي العا�شمة، يف الوقت 
الذي ك�شفت فيه تقارير 

يف 22 اأّيار/مايو من عام 
الأنبوب  اأّن  عن   2017

ت�شّبب بت�شّرر املناطق 
الأثرّية التي ميّر عربها، 

واأبرزها تالل فانو�س.

بغداد – الجورنال 

بغداد – متابعة 

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


