
هذا التو�شيف اأطلقه وزير ال�شناعة حممد �شياع 
ال�ش��وداين، وه��و يلّخ���ص م��ا يح��دث يف العراق 
اك ب��ن التجار  مم��ا �شّماه باملوؤام��رات التي تحُ
وجهات اإقليمية ودولية، كل همها ال�شيطرة على 
�ش��وق بالده. ولف��ت يف موؤمتر �شحايف عقده يف 
مقر ال�رشكة العام��ة للن�شيج يف حمافظة وا�شط، 
اإىل وج��ود »موؤام��رة لتدم��ر ال�شناع��ة  النظ��ر 
الوطني��ة«، ع��اداً اأن »الف�ش��اد امل��ايل والإداري 

ت�شّبب بانهيار ال�شناعة العراقية ب�شكل كامل«.
الداخ��ل  »اأط��راف يف  اأن  اإىل  ال�ش��وداين  واأ�ش��ار 
واخل��ارج تعاملوا مع وزارات ك��ي ت�شع عراقيل 
نت��ج الوطن��ي بذرائ��ع وحج��ج  لع��دم ���رشاء املحُ
واهي��ة«. ونّدد ب� »ا�شتغالل التجار ومتكينهم من 
ال�شيطرة على �رشكاته��ا، ووقف عجلة ال�شناعة 

وترويج ال�شتراد من خالل الوزارة«.
واأك��د اأن »ل��دى جمل�شي النواب وال��وزراء توجهًا 
حقيقي��ًا للنهو���ص بال�شناع��ة الوطني��ة، الت��ي 
كان��ت حت��ى الأم���ص القري��ب، تغط��ي حاج��ات 
ال�ش��وق املحلية«. ودع��ا اإىل »التوج��ه نحو دعم 
منتج��ات ���رشكات وزارة ال�شناع��ة والتي تعمل 
ق��ّرة وبح�ش��ب التفاقات  �شم��ن املوا�شف��ات املحُ
املطلوب��ة واجلي��دة«. ويبلغ عدد ���رشكات وزارة 
، ت�ش��م اك��ر م��ن 280 معم��اًل  ال�شناع��ة 76 
ال�شناعي��ة.  القطاع��ات  مبختل��ف  متخ�ش�ش��ًا 
م��ع  املناف�ش��ة  ع��ن  ال���رشكات  ه��ذه  وعج��زت 
امل�شت��ورد لت�شبح عال��ة على خزين��ة الدولة، اإذ 
يتقا�ش��ى 600 األف موظف روات��ب من اخلزينة 
من دون اأي يقوموا باأي عمل اإنتاجي، با�شتثناء 
معام��ل  وه��ي  الناجح��ة  القطاع��ات  بع���ص 
الإ�شمن��ت والأدوي��ة واحلدي��د وال�شل��ب. واأ�ش��ار 
رئي���ص جلن��ة القت�ش��اد وال�شتثم��ار النيابي��ة 
احم��د �شلي��م الكن��اين يف ت�رشي��ح  �شحف��ي اإىل 
»ت�شكي��ل جلن��ة م�شغ��رة لتحدي��د ال��وزارات غر 
امللتزم��ة بقانون حماية املنت��ج الوطني، والتي 
ا�شتم��رت ب�رشاء �شل��ع م�شتوردة عل��ى الرغم من 
وج��ود املنتج الوطني ذات��ه«. ومل يغفل »�شدور 
قوان��ن وق��رارات تل��زم ال��وزارات والدوائر غر 
املرتبط��ة بوزارة واملحافظات، ب�رشاء حاجاتها 

من منتجات ال��وزارات القطاعية املنتجة«. لكن 
اأعل��ن اأن »الدوائ��ر احلكومي��ة ت���رش عل��ى �رشاء 
حاجاته��ا خالفًا ل��كل هذه القوان��ن والقرارات 
والتوجيه��ات، معّر�ش��ة موؤ�ش�شاته��ا للم�شاءل��ة 
املوؤ�ش�ش��ات  ب��دور  مكرتث��ة  وغ��ر  القانوني��ة 
الرقابي��ة ودوائ��ر التفتي�ص والنزاه��ة، ف�شاًل عن 
ه��در اأموال طائل��ة ميكن اأن ت�شتغله��ا ال�رشكات 
احلكومي��ة«. و�ش��دد الكن��اين عل��ى اأن »املنت��ج 
الوطني يحت��اج اإىل دعم وت�شافر جهود اجلميع 
»�شنح��دد  وق��ال  العام��ة«.  للم�شلح��ة  خدم��ة 
اجله��ات املخالفة وم�شاءلته��ا د�شتوريًا لكوننا 
جه��ة رقابية علي��ا، ويف حال ثب��وت تق�شر اأي 
جهة �شتحُح��ال على النزاهة بتهم��ة الف�شاد وهدر 
امل��ال الع��ام«. وا�شتنزف��ت ال�شناع��ة �شابقًا يف 
مرحل��ة ثمانينات الق��رن املا�ش��ي وت�شعيناته، 
»مبال��غ كب��رة لأغرا���ص احلرب��ن الإيراني��ة- 
للت�شني��ع  ا�شتحُخدم��ت  اأي  واخللي��ج،  العراقي��ة 
الع�شك��ري وت��رك القط��اع ال�شناع��ي املدين من 

دون اأي متويل«، م��ا ت�شبب ب� »هجرة �شناعين 
ك��ر ل�شعورهم باخلط��ر على ال�شناع��ة العراقية 
من الندث��ار«. واأف��اد اأحد اخل��راء ال�شناعين، 
ب��اأن ال�شناعي��ن العامل��ن يف القطاعن العام 
واخلا���ص، كان��وا ياأمل��ون بع��د �شق��وط النظام 
ال�شاب��ق، بح�شول نه�ش��ة يف ال�شناع��ة«، لفتًا 
النظ��ر اإىل اأن »م�شتلزم��ات تل��ك النه�ش��ة كانت 
متوافرة، �ش��واء كانت ال��روات الكبرة املتمثلة 
بالري��ع النفط��ي اأو الطاق��م ال�شناع��ي املوجود 
يف البلد بقطاعيه الع��ام واخلا�ص«. وك�شف عن 
اأن 80 يف املئ��ة م��ن امل�شانع التابع��ة للقطاع 
اخلا���ص البالغ��ة 35 األ��ف معطلة، بينم��ا ت�شم 
امل�شانع التابعة للقطاع العام 76 �رشكة توي 
250 م�شنعًا �شبه معطل. كما اأن 45 األف م�شنع 
تابع لتاد ال�شناعات معّط��ل اأي�شًا«. واأو�شح 
اأن »تعر�ص القطاع العام لل�شلب والنهب اأدى اإىل 
اأ�رشار م�شاعفة، اإذ كان هدف ال�شناعين اإعادة 
احلياة اإىل هذه املعامل وتهيئتها ل�شتيعاب اليد 

العامل��ة من ذوي الكف��اءات، وتفعيل دورها يف 
تقلي���ص ظاهرت��ي الفق��ر والبطال��ة، واحل��د من 
ال�شت��راد الع�شوائي لل�شل��ع والب�شائع الأجنبية 
وت�شنيعه��ا حملي��ًا«. وراأى اأن ال�رشبة القا�شية 
الت��ي تعر�ش��ت له��ا ال�شناع��ة العراقي��ة »كانت 
ح��ن اأم��ر احلاك��م امل��دين ب��ول برامي��ر بفت��ح 
الأب��واب عل��ى م�رشاعيه��ا للب�شائ��ع الأجنبي��ة 
وبر�شم جمركي ب�شيط ن�شبته 5 يف املئة، ورفعه 
التعرف��ة اجلمركية على الإنت��اج املحلي«. ودعا 
اخلب��ر ال�شناع��ي، اإىل »���رشورة تهيئ��ة النم��و 
ال�شناعي خللق بيئة مالئمة لالإنتاج، اإىل جانب 
دع��م القطاع اخلا�ص باأمور كثرة منها قرو�ص 
مي���رشة وطاق��ة كهربائي��ة ما ل يق��ل عن ثماين 
�شاعات«. و�شدد على »���رشورة اإحكام التقيي�ص 
وال�شيط��رة النوعي��ة على ال�شل��ع والب�شائع التي 
تدخ��ل البلد، وتخ�شي�ص بع���ص م�شانع القطاع 
الع��ام اأو ���رشاء اأ�شحاب روؤو���ص الأموال لبع�ص 

اأ�شهمه، للنهو�ص به اإىل امل�شتوى املطلوب«. 

ق��ال م�شوؤول��ون يف حمافظ��ة ذي ق��ار اإن معدلت التل��وث بلغت 
م�شتوي��ات قيا�شي��ة يف النا�رشي��ة ناجم��ة ع��ن تاأث��ر احلق��ول 
النفطي��ة وتاأث��ر ا�شتخ��رج النف��ط م��ن دون معاجل��ة م��ا جعل��ه 
م�ش��دراً رئي�شي��ًا لالإ���رشار بالبيئ��ة وارتف��اع مع��دلت التل��وث. 
واأو�ش��ح النائ��ب عن كتلة الحرار النيابية عب��د الهادي ال�شويلي 
ل�»اجلورن��ال « اأن ال���رشكات النفطية العامل��ة يف املنطقة تلحق 
���رشرا ج�شيما بالبيئ��ة وتتجاه��ل القواعد الرامي��ة اإىل احلد من 
التل��وث، مبينا اأن ���رشكات النفط يف النا�رشي��ة تف�شل اأن تدفع 
الغرام��ات املتوا�شع��ة وال�ش��كاوى داخ��ل املحاك��م ذات الموال 
القليل��ة ن�شبي��ا الت��ي تفر�ص عليها عل��ى تركيب اأجه��زة معاجلة 
�رشوري��ة خلف�ص انبعاثات الغازات ال�شامة يف الهواء. ويوؤكد ان 
التل��وث الناجم عن ا�شتخراج النفط كبر، وذلك لنه يكون ظاهرا 
للعي��ان حيث من املمكن روؤيته مبا�رشة او من تقارير املنظمات 
الدولي��ة، كمل��وث ملياه الأنه��ار، واأثره اخلطر ال��ذي يفر�شه على 
البيئة والن�شان، حتى انه ا�شبح يطلق على حقول النفط كملوث، 
ا�ش��م حق��ول املوت. اما مدير بيئة ذي قار ح�ش��ن عزيز، فقد اأ�شار 
ل�»اجلورن��ال « اإىل اأن املحافظ��ة تدف��ع الثمن غالي��ا ب�شبب هذه 
احلق��ول النفطي��ة وال���رشكات العامل��ة الت��ي ت�شتثم��ر النف��ط يف 
املحافظ��ة، لكونه��ا تتعام��ل مع املخلف��ات النفطي��ة وامللوثات 
بطريق��ة غر علمية، وح��دد عزيز " متتلك مديري��ة البيئة قراءات 
ت�شل عليها ب�ش��ورة دورية كل يوم، تدد ارتفاع ن�شب التلوث 
بالق��رب من حقول النفط ". وت�شر قراءتها اىل ان اأغلب ال�رشكات 
تطرح خملفاته��ا النفطية يف اأرا�ص �شا�شعة كبرة ملوثة بالنفط 
وما زال��ت م�شتمرة. وكذلك بع�ص املحارق غ��ر ال�شحية ت�شاهم 
يف تل��وث اله��واء املحيط واملوؤث��ر يف �شحة ال�ش��كان والأرا�شي 
الزراعي��ة . ويوؤك��د م�شوؤول��ون حملي��ون يف الب���رشة اأن معدلت 
التلوث بلغت م�شتويات قيا�شية يف املحافظة، ويحملون �رشكات 
النف��ط العاملي��ة العامل��ة يف املحافظ��ة امل�شوؤولي��ة ع��ن انت�شار 

امللوثات.
وي�ش��ر ه��وؤلء اإىل اأن ال���رشكات النفطي��ة تلح��ق ���رشرا ج�شيما 

بالبيئ��ة وتتجاهل القواعد الرامي��ة اىل احلد من التلوث، 
الأمر الذي تنفيه تلك ال�رشكات. معاون 

مدي��ر بيئ��ة الب���رشة 

خزع��ل مه��دي �شلط��ان يوؤكد اأن "حمافظ��ة الب�رشة تدف��ع الثمن 
غالي��ا ب�شبب ه��ذه احلقول النفطي��ة وال�رشكات النفطي��ة العاملة 
الت��ي ت�شتثمر النفط يف املحافظة، مثل �رشكة لوك اأويل اأو �رشكة 
�ش��ل اأو البي بي اأو اإين��ي اليطالية". وي�شيف "اأن اأغلب ال�رشكات 
تط��رح خملفاتها النفطية يف اأرا�ص �شا�شعة كبرة ملوثة بالنفط، 
ومازالت م�شتمرة. وكذلك بع�ص املحارق الأر�شية اأي�شا موجودة 
ت�شاه��م يف تلوث اله��واء املحيط وذلك ينعك�ص من خالل الأمطار 
احلام�شي��ة على امل�ش��ادر املائية وحتى عل��ى الرتبة الزراعية." 
وتعم��ل �رشكات نفطية عاملية مثل بي.ب��ي و�شل واك�شون موبيل 
واإين��ي ولوك اأويل يف حقول نفطية بجنوب العراق، وتنفي �شحة 
التهام��ات املوجه��ة اإليه��ا، م�ش��رة اإىل اأنه��ا تلت��زم بالقواع��د 
املحلي��ة. واأن�ش��اأت حكوم��ة الب���رشة 17 حمطة بيئي��ة ثابتة يف 
مناط��ق �شكني��ة جلم��ع وتلي��ل املعلومات ب�ش��اأن التل��وث الذي 

يتوقع اأن ت�شببه �رشكات نفطية وم�شانع اأخرى.
ويق��ول معاون رئي���ص الفيزيائي��ن يف دائرة بيئ��ة الب�رشة عبد 
ال��رزاق اأحم��د يف حدي��ث �شحف��ي اإن منطقة ال�شعيب��ة واملناطق 
القريبة من م�ش��ايف النفط تتعر�ص لأ�شواأ حالت التلوث البيئي، 
لفت��ًا النظر اإىل اأن ال�ش��كاوى التي قدمها ال�شكان دفعت احلكومة 
اإىل اإن�شاء حمطة بيئية ثابتة يف هذه املنطقة. وتتاج كل حمطة 
م��ن ه��ذه املحطات نحو 8424 دولر �شهري��ا لت�شتمر يف عملها، 
ولذل��ك تغل��ق بع���ص املحط��ات اأبوابها لنق���ص التموي��ل الالزم، 
�ش��در املحط��ات التي ل ت��زال تعمل  بح�ش��ب وكال��ة روي��رتز. وتحُ
قارن بقراءات الع��ام املا�شي لتقرير حدوث  اإح�ش��اءات �شنوي��ة تحُ
اأي تغر يف معدلت التلوث، اإل اإن ال�شكان املحلين يقولون اإنهم 

حتما من دون هذه القراءات ي�شعرون اأن الهواء يزداد تلوثا.
وت��دث عم��اد من�ش��ور �شلم��ان وه��و مواط��ن يقي��م يف منطقة 
ال�شعيب��ة عن ح�شول حالت اختناق ل��دى الأطفال وحالت ربو، 
ب�شب��ب ال�شكن بالقرب م��ن م�شفاة للنفط. ويق��ول النا�شط البيئي 

والتدري�ش��ي يف جامعة الب�رشة الدكت��ور �شكري ابراهيم 
املو�ش��وي " لقد بل��غ التل��وث احلا�شل 

م��ن عم��ل ال���رشكات 

النفطي��ة درج��ات خطرة عل��ى البيئة وعل��ى �شح��ة الن�شان يف 
املحافظ��ة الت��ي تع��اين اأ�ش��اًل ب�شبب ب��وؤر ال�شعاع��ات الناجمة 
ع��ن خملف��ات احل��روب، كم��ا اأن مدين��ة الزب��ر ونواحيه��ا تنال 
الق�شط الأوفر م��ن امللوثات كغازات اول اوك�شيد الكاربون وثاين 
اوك�شي��د الكاربون وان هناك اآلف الأطن��ان املكعبة من الدخان 
الهيدروكرب��وين ال�ش����ام تنت�رش يف �شماء املدين��ة م�شببة تدهورا 
يف نوعي��ة اله��واء م��ا يوؤدي اىل تده��ور عام يف �شح��ة النا�ص". 
وم��ع ت�شاع��د وت��رة املخاط��ر ال�شحية دع��ا قائممق��ام ق�شاء 
الزب��ر عبا�ص ر�شم احلي��دري يف وقت �شاب��ق احلكومة يف بغداد 
اإىل التدخ��ل مبا�رشة واإيالء املو�ش��وع عناية خا�شة وو�شع حد 
لزيادة التلوث البيئي. احليدري  قال يف حديث �شحفي اإن ق�شاء 
الزبر ينتج 65% من نفط العراق، لكنه يف الوقت نف�شه يعاين قلة 
التخ�شي�ش��ات وانهيار البنية التحتية والت�شحر والتلوث البيئي. 
بينم��ا اقرتح رئي�ص املجل�ص املحلي للزبر وليد خالد املن�شوري 
ان جتد ال�رشكات النفطية اآلية للعمل على رفع املخلفات والتقليل 
م��ن انبعاث الأدخن��ة والغازات واأ�شاف "نق��رتح ا�شتخدام احلفر 
املائ��ل بالق��رب م��ن املناط��ق ال�شكنية مع ت��رك م�شاف��ة خم�شة 
كيل��و مرتات ع��ن احل��دود البلدية للق�ش��اء واإقامة ح��زام اأخ�رش 
ح��ول مدينة الزبر". وي�شعى امل�شوؤول��ون يف الزبر اإىل احل�شول 
على دع��م احلكومة املحلي��ة يف الب�رشة لل�شغ��ط على ال�رشكات 

الجنبية للقبول بال�رشوط �شمن العقود املرمة معها.
وت�شع��ى بع�ص الأط��راف املحلي��ة اإىل رفع دع��وى ق�شائية �شد 
�رشكة نفط اجلنوب ب�شبب التجاوز على الت�شميم الأ�شا�ص لق�شاء 
الزب��ر من قب��ل ���رشكات النف��ط الأجنبي��ة العامل��ة يف الب�رشة 

وتهدي��د �شح��ة النا���ص م��ن ج��راء امللوث��ات املرافق��ة 
ل�شتخراج النفط.
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دون  م��ن  الذه��ب  اأ�شع��ار  ا�شتق��رت 
تغ��ر يذك��ر بعدم��ا قف��زت اىل اأعل��ى 
ت�شع��ة  م��ن  اأك��ر  يف  م�شتوياته��ا 
اأ�شهر م��ع تراجع ال��دولر بفعل حالة 
الولي��ات  يف  ال�شيا�شي��ة  ال�شبابي��ة 
م��ا  اإ�شباني��ا،  املتح��دة وهج��وم يف 
ع��زز الإقب��ال عل��ى املع��دن الأ�شف��ر 
بو�شفه مالذاً اآمن��ًا. و�رشعت اإ�شبانيا 
يف عملي��ة وا�شع��ة النط��اق ملكافحة 
الإرهاب ي��وم اجلمعة املا�شي بعدما 
�شتبه باأن��ه اإ�شالمي مت�شدد  قاد م��ن يحُ
�شي��ارة ف��ان وده�ص به��ا ح�شودا يف 
بر�شلون��ة فقت��ل 13 �شخ�ش��ا، بينم��ا 
تعتق��د ال�رشط��ة اأن��ه واح��د م��ن عدة 

هجمات خمطط لها.

اخ��ت��ت��م��ت الأ����ش���ه���م الأم���رك���ي���ة 
جل�شة  بعد  انخفا�ص  على  تعامالت 
قلق  ا�شتمرار  و�شط  متقلبة،  اأخ��رى 
اأجندة  اآف���اق  ب�شاأن  امل�شتثمرين 
الرئي�ص الأمركي دونالد ترامب بعد 

اأحدث تغير يف البيت الأبي�ص.
ال�شناعي  جونز  داو  املوؤ�رش  ونزل 
باملئة   0.35 اأو  نقطة   76.22

ليغلق عند 21674.51 نقطة.

كبرا  ارتفاعا  النفط  اأ�شعار  �شجلت 
وتقلي�ص  ال����دولر  انخفا�ص  م��ع 
من�شات  عدد  الأمركية  ال�رشكات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة، م��ا ع���زز موجة  احل��ف��ر 
�شعود دفعت خام برنت اإىل تقيق 
مكا�شب اأ�شبوعية بينما ا�شتقر اخلام 
على  يذكر  تغر  دون  من  الأمركي 
غرب  خ��ام  و�شعد  الأ���ش��ب��وع.  م��دى 
تك�شا�ص الو�شيط الأمركي يف العقود 
 1.42 اأيلول  �شبتمر  ت�شليم  الآجلة 
 48.51 الت�شوية  عند  ليبلغ  دولر 
دولر للرميل، بزيادة ثالثة باملئة.

مزيج  العاملي  القيا�ص  خام  وارتفع 
برنت يف عقود اأكتوبر ت�رشين الأول 
دولر   52.72 اإىل  دولر   1.69

للرميل، بزيادة 3.3 باملئة.

 بسبب الحقول النفطية.. نسب التلوث ترتفع في الناصرية  

  الصناعة: تجار استهدفوا القطاع ليحققوا أرباحًا خيالية من الواردات

ا�ستغل جتار االنفالت 
يف ال�ساحة العراقية 

ليحققوا اأرباحًا خيالية 
مّهدت لهم الطريق لدخول 

عامل ال�سيا�سة وجتنيد 
جمموعة كبرية من 

املوظفني ال�سغار يف 
مفا�سل الدولة احل�سا�سة، 

كي يكونوا منظومة 
قادرة على اإجها�ض اأي 

حماولة للنهو�ض بالقطاع 
ال�سناعي، واالإبقاء على 

العراق بلدًا م�ستوردًا لكل 
�سيء.

 الجورنال – الناصرية 

بغداد – الجورنال 

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


