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يف الطريق الى بغداد

أنقــــــــــــــــــــاض وخملفـــــــــات حـــــــــــروب ومــــــــــواد مشعــــــــة!
بغداد /هاشم حميد
االعتبار ان هذه املـواد عند سقوط
االمطار تـتفاعل مع ميـاه االمطار
مسـببـة تـرسب املـركبـات اجلبـسيـة
واملـواد الكـيميـاويـة االخـرى مـؤثـرة
بـص ــورة مـب ــاش ــرة عل ــى الق ــابلـي ــة
الزراعية للتربة.

حترص جميع دول العالم على ان
تكون الطرق املؤدية الى مدنها الكبرى وخاصة
العاصمة نظيفة خضراء وموحية هذه الطرق
مبثابة عنوان العاصمة وكما يقول املثل ان
الكتاب يقرأ من عنوانه ولكن ويا لالسف فقد
غدت املناطق احمليطة بعاصمتنا بغداد مأوى
لالوساخ واالنقاض واخمللفات وخاصة
العسكرية مما ينذر بوقوع اخطار صحية
وبيئية فضالً عن انها تعطي انطباعاً سيئاً عن
عاصمتنا التاريخية العريقة .اليوم تبدو
الطرق املؤدية اليها من كل اجلهات مكباً
لالنقاض والنفايات واخمللفات احلربية مما
يستدعي التدخل حلمايتها من هذا
(الغول) الذي يشوه معالم عاصمتنا.
حاوية نفايات

يق ــول امل ــواطـن ولـي ــد ل ـطـيف مـن
سكـن ــة امل ــدائـن :يـب ــدو ان املـن ــاطق
احملـي ـطـ ــة ب ـ ــالعـ ــاصـمـ ــة اصــبحـت
مبثـابـة حـاويـة لنفـايـات العـاصمـة
حيث انـنا نـرى الكثيـر من سـيارات
احلـمـل الق ــادم ــة مــن بغ ــداد وهـي
تفـ ــرغ حـمـ ــولــتهـ ــا مـن الــنفـ ــايـ ــات
واالنقــاض يف مـنــاطقـنــا وعـنــدمــا
نـتكلـم مع ســائـقي هــذه الــسيــارات
يقــولــون لـنــا هــذه لـي ـسـت ارضكـم
وليــس من حقـكم مـنعنــا والبـعض
مـنهــم يلقـي حـم ــولـته وهـ ــو يل ــوح
ب ـ ـسـالحه مم ـ ـ ــا يجـعل ـنـ ـ ــا نـحجــم
وننـسـحب خـوفـاً وال نـدري مـا هـو
املـسـوغ الن تكـون منــاطقنـا مـواقع

ل ـ ـ ـ ــرم ــي الـق ـ ـ ـ ــاذورات واخملـلـف ـ ـ ـ ــات
العــاديــة والـطـبيــة واالنقــاض مع
انها منكـوبة باالساس كـونها كانت
ت ـ ـض ــم ال ـكـ ـثـ ـيـ ـ ـ ــر م ــن املـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ـ ــآت
الصناعية والعسكرية التي خلفت
الكـثـيــر مـن االنق ــاض واخمللفــات
احلـاوية لالشعـاع والتي نتـج عنها
اص ــابـ ــة الكـثـي ــر مـن م ــواطـنـيـن ــا
بـ ــامـ ــراض مخـتـلفـ ــة وخ ـصـ ــوص ـ ـاً
عندمـا استخدم االهالي البراميل
واحل ـ ـ ــاوي ـ ـ ــات ال ـتــي س ـ ـ ــرقــت مــن
مـن ـشــآت الـطــاقــة الــذري ــة اعقــاب
احلــرب االخـيــرة وال ادري مــا ســر
العـزوف عـن القــاء تلـك اخمللفـات
يف م ــواقع الـطـم ــر الــصحـي الـتـي
حــددتهــا امــانــة بغــداد يف جــانـبي

حملة توعية

الك ــرخ وال ــرص ــاف ــة والـتـي اعلـنـت
االمانـة الكثـر من مـرة انها تـراعي
ف ـ ـيـهـ ـ ـ ـ ــا احملـ ـ ـ ـ ــددات ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
والصحية..

ظهور االمراض

وقـ ــال الـ ــدكـت ـ ــور محـمـ ــد حـ ـسـني
الطـبيب يف مـستـشفـى احملمـوديـة
ان احـ ــداث ال ــسلـب والــنهـب الـتـي
تعـرضـت لهــا املنـشــآت العــسكـريـة
التابـعة لهيئة التـصنيع العسكري
السـابق ومـا اكثـرهـا يف احملمـوديـة
خـلف ــت العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن اخملـلفـ ـ ــات
الـع ـ ـ ـ ـس ـك ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي اث ـ ـب ـ ـتـ ــت
الفحــوصــات تلــوثهــا ممــا انعكـس
سـلب ـاً علــى املــواطنـني يف القـضــاء

وادى ال ــى اص ــاب ــة الع ــدي ــد مـنهـم
بــامــراض مخـتلفــة وقــد ســاهـمنــا
مع الـعديـد من مـنظمـات اجملتمع
امل ــدني ب ــالت ــوعيــة حــول مخــاطــر
هـ ــذه اخملـلفـ ــات داعـني املـ ــواطـنـني
الـى عـدم التعـامل معهـا ومـراجعـة
الـطـبيـب عنــد ظهــور ايــة اعــراض
مـرضيــة عليهـم الحتمـاليـة وجـود
تلوث شعاعي فيها.

تلوث البيئة

وقال مصطفى العبيـد نائب مدير
قـسم االعالم والتـوعيـة البيئـية يف
وزارة الـبـيـئـ ــة :ان مـ ــديـن ـ ــة بغـ ــداد
حتـيط بهـا مجمـوعـة من املـنشـآت
العــسكــريــة واملـص ــانع واالن ـشـطــة

يف احللــــــــــــــــــــــــة:

معمل املحاقن الطبية من تصدير منتجاته إىل استريادها
محمد هادي –مكتب بابل
كـثـي ــرة هــي األحالم الـتـي وئ ــدت
بـسبـب سيـاسـات الـنظـام الـسـابق
وكثيرة هي الطمـوحات واملشاريع
واملصــانع التـي لم تــر النـور علـى
الــرغـم من اآلمــال الكـبيــرة الـتي
ك ــانـت مـبـنـيـ ــة علـيهـ ــا للـنه ــوض
بالصناعة العراقية واالرتقاء بها
وكلـنــا يـتــذكــر املـن ـش ــات الكـبـيــرة
التي دمرت تدميرا كامال.
ومـن امل ـش ــاريع الـطـم ــوح ــة الـتـي
أنشئت يف محافظة باب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
((مصنع احملاقن الطبية)) الذي
يع ـت ـب ـ ــر مــن املـ ـصـ ـ ــانع الـك ـب ـي ـ ــرة
والــوحيــدة يف املنـطقــة من حـيث
التخصص الفريد وكمية اإلنتاج
ونـوعـيتـه حيـث مت فعال تـصـديـر
كميات كبيرة من انتاجه إلى دول
عــربـيــة وأجـنـبـيــة إال أن م ــا رافق
أح ـ ـ ــداث االن ـتـف ـ ـ ــاض ـ ـ ــة ع ـ ـ ــام 91
ودخ ـ ــول اجل ـي ــش إل ـ ــى امل ـ ــدي ـن ـ ــة
وتـع ـ ـ ــرض امل ـ ـص ـنـع إل ـ ـ ــى ق ـ ـصـف
إحــدى الـطــائــرات الع ــراقيــة أدى
إلى تدمير املعمل بالكامل .
متـت إعـ ــادة بـنـ ــاء امل ـصــنع إال أن
تــأهـيله لـم يكـن كمــا يف الـســابق
وألجل معـرفـة عـمل املـصـنع ومـا
آلــت إل ــيه األم ـ ــور زرن ـ ــا مـ ـص ــنع
احملــاقن والـتقـينــا الــسيــد هــادي
جــاسـم محـمــد الــذي أجــاب عـن
استفساراتنا قائالً :
ان ـش ــىء مـصـنع احمل ــاقـن ب ــداي ــة
ال ـث ـمـ ـ ــان ـيـ ـ ــات مــن ق ــبل شـ ـ ــركـ ـ ــة
اسبانية يـاباسانكاس عام 1987و
استـأنف اإلنتـاج النمـطي بطـاقة
 160مليون محقنه سنـويا وكانت
ال ـطـ ــاقـ ــة املـنــتج ـ ــة تفـيــض عـن
حـاجـة البلـد وقـد مت تصـديـر مـا
يق ــارب مـن  300ملـي ــون محقـن ــة
إلـ ــى الـ ــدول اجملـ ــاورة عـ ــام 1991
تعـرض املصنع إلـى تدميـر شامل
للمكائن واملعدات عام 1993بوشر
بـ ــإعـ ــادة بـنـ ــاء امل ـصـنـع يف نف ــس
املكـان حيـث أن اختيـار محـافظـة
ب ـ ــابل لـم يـكـن اعـتـبـ ــاطـ ــا وإمنـ ــا
لـت ــوف ــر الكـ ــادر العلـمـي والـبـيـئ ــة

ال ـنـق ـي ـ ـ ــة إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ق ـ ـ ــرب
احملافظة من العاصمة
أجنــز امل ـشــروع كـبـنــاء عــام 1999
وأعيـد الـبنــاء وبنفـس اخلـارطـة
وقـ ــامـت شـ ــركـ ــة أدويـ ــة سـ ــامـ ــراء
بـ ــالــتعـ ــاق ـ ــد مع شـ ــركـ ــة روسـيـ ــة
لغ ــرض ت ــوري ــد املك ــائـن الالزم ــة
إلنتـاج احملــاقن الـطـبيـة بـطـاقـة
سنـويــة تبلـغ  80مليـون مـحقنـة
سنـويـة وهي تقـريبـا كـافيـة لسـد
حـاجـة الـقطـر والـشـركــة املنفـذة
شـ ــركـ ــة كـ ــوريـ ــة تعـ ــاقـ ــدت مـعهـ ــا
الـشركـة الروسـية لـتنفيـذ العمل
وه ـ ــو ت ـ ــشغ ــيل ونـ ـصــب املـك ـ ــائــن
وإعـادة املـصنع إلـى مـا كــان عليه
وقــد مت هــذا عــام  1999ويف عــام
 2001ق ــامـت الـ ـش ــرك ــة بـت ــوري ــد
املكـائن إلـى مكـان املـصنع حـسب
مــذكــرة الـتفــاهـم ويف عــام 2002
قــامت الـشـركــة الكـوريـة بـإرسـال
وفد فنـي لكنه فشل يف الـتشغيل
الــتج ـ ــري ـبــي ل ـ ــوجـ ـ ــود نق ــص يف
بعض اخلرائط ونقص يف بعض
القـ ــوالـب ممـ ــا حـ ــال دون جنـ ــاح
التـشغيل التجـريبي وعـدم تسلم
اخلط
وقـررت الـشــركتـان إعــادة ثمــانيـة
قـوالب من مجموع  12ثم العودة
بع ـ ــد جلـب ق ـطـع الغـيـ ــار وذهـب
ال ــوف ــد الك ــوري إال أن م ــا ح ــدث
للعــراق عــام  2003مـنع الـشــركــة
الكـوريـة مـن العـودة وحـني متت
دعـوتهم إلكـمال املـصنع وجتهـيز
املع ـ ــدات اخمل ـت ـب ـ ــريـ ـ ــة واإليف ـ ــاء
بــالـتــزام ــاته ــا طلـبــوا مـبلغ 150
ألف دوالر عـلى الـرغم مـن وجود
عقـد بإكمال املـعدات ولكن تعنت
الـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـتـ ــني دفـع وزارت ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــا
لالســتج ــابـ ــة لهـمـ ــا ودفع املـبـلغ
لغرض تشغيل املصنع وبعد فتح
االعـ ـتـ ـم ـ ـ ــاد أرسـل ــت ال ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
ال ــروسيــة ثلـثي املــواد ولـم تكـمل
الـنـ ــواقــص مــتعـللـ ــة بـ ــال ـ ــوضع
األمـنـي وحلـ ــد أالن االت ـصـ ــاالت
مـ ـ ـ ـسـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــرة مـعـه ــم ول ــم تـق ــم

الشـركتـان بـاإليفـاء بـالتـزامـاتهـا
وكما نعلم عقود مـذكرة التفاهم
مبجـ ـ ــرد دخـ ـ ــول املـ ـ ــواد لـلعـ ـ ــراق
تـأخـذ الشـركـة املصـدرة حقـوقهـا
ولكن هنالك مبلغاً محجوزاً من
الشركتني لتأخرهما .
•ملـ ــاذا لــم تفـ ــاحتـ ــوا الـ ـشـ ــركـ ــة
االسبانية ؟
قــبل ت ـ ــوقــيع الـ ـش ـ ــرك ـ ــة ق ـ ــدمــت
عروض شاركت فيها عدة شركات
منهـا اسبانيـة إال أن احلكومة يف
ذلك الــوقـت ال حتـيل علــى مـثل
هـ ــذه الـ ـشـ ــركـ ــات الـتــي اتخـ ــذت
احلكومة منها موقفا .
واملـواصفـات التـي اطلعنــا عليهـا
للمــصنع كـانـت جيـدة والـشـركـة
ال ــروسي ــة هي اخملــالف ــة هن ــالك
خطان إضـافيان احدهـما إلنتاج
رضـاعات األطـفال سعـة  25سم3
وخـط إنتـاج األوكـسجـني الطـبي
لـتجـهيــز املــستـشـفيــات .إن خـط
إنتـاج الـرضـاعــات خط مـتكـامل
وجـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــز ومت إنـ ـتـ ـ ـ ــاج  650ألـف
رضـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــام  1999سـ ـ ـ ــوق ــت
لل ـصـيـ ــدلـيـ ــات وتـ ــوقف اإلنـتـ ــاج
بـ ـ ـ ـسـ ــب عـ ـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ــود جـ ـ ـ ـ ــدوى
اقـتصاديـة كون الـسعر منـخفضاً
واملواد األولـية مـستـوردة ومكلـفة
وكلفـة الـرضـاعــة أكثــر من سعـر
بيعها لـوجود بدائل غـير مالئمة
وغـي ـ ــر صحـيـ ــة ب ـ ــأسع ـ ــار اقل يف
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــوق أمـ ـ ـ ـ ــا خ ـ ــط إنـ ـتـ ـ ـ ـ ــاج
األوك ــسجـني فـ ــأنه ك ــان عـ ــاطال
ق ــبل  2003/4/9وم ـتـ ـ ــوقفـ ـ ـاً عــن
العـمـل ،بعـ ــد هـ ــذا الـتـ ــاريخ بـ ــدا
الـكـ ــادر يـبـ ــذل جهـ ــوداً م ـضـنـيـ ــة
ب ــالــتعـ ــاون مع ش ــركـتـن ــا ق ــامـت
بتـشغـيل خط األوكـسجني 2004
وجهــزنــا املــستـشـفيــات والقـطــاع
اخلاص.

الكادر املوجود يف املصنع

عام  2003تعـرض املصنع للسلب
والـ ـنـه ــب لـكـ ـنـ ـن ـ ـ ــا احـ ـتـف ـ ـظـ ـن ـ ـ ــا
بـ ـ ــاخل ـم ـيـ ـ ــرة األسـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة مــن
بـ ـ ــايل ـ ــوج ـيــني ومه ـن ـ ــدســني ومت

تــأهـيل خـط األوكـسـجني بــشكل
جــدي وهــو ال يـحتــاج إلــى مــواد
أوليـة باستثناء الـدهون والزيوت
والفـالتر والننـسى دور املنـظمات
اإلنسـانيـة rti -chf -إذ سـانـدونـا
وجهـزوا املـصنـع بضــاغطـة هـواء
إلنـ ـت ـ ـ ــاج األوك ـ ـ ـسـج ــني وزودون ـ ـ ــا
باملولدات الكهربائية a kv750
وهـذه ضـروريـة لتـشغيل املـصنع
عنـد انـقطــاع الكهـربــاء وهنـالك
مـنـ ــاق ـصـ ــة لـتـجهـيـ ــز م ـصــنعـنـ ــا
بضاغطة جديدة سيتم جتهيزنا
بها من قبل مجلس احملافظة.
ان إنـتـ ــاج األوك ــسجـني مـ ــرتـبــط
بـ ـ ـ ــال ـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــة ال ـكـهـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــائـ ـيـ ـ ـ ــة
ومـستـشفيـات احللـة حتتـاج إلـى
 200اسـطــوانــة وبــسبـب انقـطــاع
الـتـي ــار الـكه ــرب ــائـي عـن املـصـنع
ي ـ ــؤدي إل ـ ــى تـقلــيل اإلن ـتـ ـ ــاج بل
حـت ـ ــى انع ـ ــدامه وقـ ــد طـ ــالـبـنـ ــا
مجلـس احملــافـظــة بــإعــادة خـط
الـ ـط ـ ــواري ون ـت ـم ـن ـ ــى أن ي ـ ــدرس
طلبنـا كمـا أن لديـنا تـنسيـقاً مع
دائـرة صحـة بـابل إال إنهـا تعـاني
اي ـ ـضـ ـ ـ ـاً م ــن انـق ـ ـط ـ ـ ــاع الـ ـتـ ـي ـ ـ ــار
الكهربائي

مشكلة الرواتب

وال نعــانـي من مــشكلــة ال ــرواتب
الن م ـصــنعـنـ ــا تـ ــابع إلـ ــى أدويـ ــة
س ـ ــام ـ ــراء وإن ـتـ ـ ــاجه ـ ــا م ـ ــشه ـ ــور
وسمعتهـا جيدة ورواتـب موظفي
مـصـنعـنــا تــسلـم وفق الــسلـم 11
درجة واجلميع يـأخذون رواتبهم
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـكــل كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب
استحقاقاتهم.
•متى ينتهي استيراد احملاقن ؟
م ـصــنع احمل ــاقـن مـجه ــز إال أنالقـ ــوالـب يف كـ ــوريـ ــا ولـن نــبقـ ــى
مـكـتـ ــويف األيـ ــدي وقـمـنـ ــا بفــتح
مج ــال اسـتـثـم ــار حـيـث ق ــدمـت
بعض الـشركات عـروضها لغرض
الـبدء بـاستثمـار املصنع وإصالح
العـ ـطـالت مقـ ـ ــابل ت ـ ــسلــم ه ـ ــذه
الـشركـات اإلنتـاج والعـروض يتم
دراستها يف مقر الشركة.

اخملتلفــة التي تخـتلف من نـاحيـة
الـك ــيف ـيـ ـ ــة والع ــمل ع ــن بعـ ــضهـ ـ ــا
البعض وجتتمع بتأثيرها السلبي
علــى املــدينــة فمـن حيـث املنـشــآت
العسـكريـة يوجـد يف مديـنة بـغداد
وضــواحـيهــا مــا يق ــرب من الـ()40
منشأة للتـصنيع العسكري حتيط
مبديـنة بغداد وتعمل هـذه املنشات
علـى افـراز مـختلف انـواع امللـوثـات
ال ـتــي تـك ـ ـ ــون يف بع ــض االح ـيـ ـ ــان
خ ـطـي ـ ــرة ج ـ ــداً وم ـ ــا زاد يف االم ـ ــر
س ــوءاً هـ ــو تع ــرض ه ــذه املـن ـش ــآت
لـلقــصف والـتـ ــدمـيـ ــر بـ ــاالسـلحـ ــة
املـشعـة ممـا ادى الـى حـدوث تلـوث
اشعــاعـي محـيـط مبــديـن ــة بغــداد
ض ـمــن م ـن ـ ـ ــاطق هـ ـ ــذه امل ـن ـ ـشـ ـ ــآت

وق ــال م ـص ــدر يف جــمعـي ــة الـهالل
االحـمـ ــر /فـ ــرع بغـ ــداد ان مـكـ ــاتـب
الهالل االحمـر تنفـذ حملـة كبـرى
لل ـت ـ ــوع ـي ـ ــة مبخ ـ ــاط ـ ــر اخملـلف ـ ــات
احلـ ــربـيـ ــة يف عـ ــدد مـن االق ـضـيـ ــة
احمليـطـة بـبغـداد وتـشـمل احلـملـة
منـاطق (ابـو شـمع وسيـد عبـد اهلل
وحـ ــي اجلـ ـ ـ ـ ـ ــزائـ ـ ـ ـ ـ ــر) يف ق ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــاء
احملمــودي ــة ومنـطقــة (الـصخــريج
الغ ــربـي ــة) يف ن ــاحـي ــة الـي ــوسفـي ــة
ومـنــطق ــة ال ــزي ــدان يف قـض ــاء اب ــو
غ ــريـب ومـنــطق ــة ال ـط ــارمـي ــة وان
احلملـة تهـدف الــى بيـان مخـاطـر
اخمللف ــات احل ــربـي ــة والع ــسك ــري ــة
وااللغام املتواجـدة يف هذه املناطق
للـتقـليـل من اخلـســائ ــر البـشــريــة
واملادية.
مـشيـراً الــى قيـام الفــرع من خالل
الــتعـ ــاون الـكـبـيـ ــر مـن قــبل رجـ ــال
الـدين وشيــوخ العشـائـر واجملـالس
البلـديـة بـشـرح مخـاطــر االقتـراب
من هـذه اخمللفـات او التعـامل بهـا
فضالً عـن مسـاعـدة املـواطـنني من
قبـل متـطــوعـي الهـالل االحمــر يف
حـالة اكـتشـاف مثـل هذه االجـسام
الغ ـ ــري ـب ـ ــة واواضـح انه مت تـ ـ ــوزيع
ملــصقـ ــات وكـ ــراسـ ــات حتـ ــذيـ ــريـ ــة
للـم ــواطـنـني وال ــدوائ ــر ال ــرسـمـي ــة
ف ــضالً عــن الــتع ـ ــاون مع امل ـ ــدارس
خـالل الع ـ ـ ــام ال ـ ـ ــدراســي اجل ـ ـ ــاري
القـ ــامـ ــة دورات تـ ــوعـيـ ــة لــتالمـيـ ــذ
املدارس بـشأن عـواقب التقـرب من

وكذلك هناك املعامل الصناعية.
وكـم ــا ت ــوج ــد اخملـلف ــات الــصلـب ــة
اخمل ـتـلف ـ ــة ال ـتــي ت ـ ــؤث ـ ــر بـ ـص ـ ــورة
م ـب ـ ــاش ـ ــرة يف ال ـت ـ ــرب ـ ــة وخ ـ ــاص ـ ــة
ال ـ ــزراع ـي ـ ــة م ــنه ـ ــا وت ــتج ـ ـس ـ ــد يف
عـاملني رئيـسني همـا رمي االزبـال
واالنقـاض املـتخلفــة من عـمليـات
البنــاء ضمن حـدود مـدينـة بغـداد
حـيـث ل ــوحـظ يف االون ــة االخـي ــرة
قيــام امل ــواطنـني واملق ــاولني ب ــرمي
اخمللفــات يف ال ـســاح ــات الفــارغــة
واحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدائــق ال يف املـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطــق
اخملـصصـة لهـذا الغــرض من اجل
تقليل الكلفـة بسبب ارتفـاع اسعار
الـوقود مما ادى الـى االضرار بهذه
ال ـس ــاح ــات ،ومم ــا ي ــؤخ ــذ بـن ـظ ــر

اخملـلـفـ ـ ـ ــات احلـ ـ ـ ــربـ ـيـ ـ ـ ــة واكـ ـ ـ ــداس
النفايات

جهود املراقبة

واكـ ــد الـنـ ــاطـق االعالمـي المـ ــانـ ــة
بغــداد ان دائــرة اخمللفــات الـطـبيــة
والبـيئــة التــابعــة لالمــانــة تــواصل
جهـودها ملراقبة عـمليات التنظيف
بـطـرق صـحيحـة واجـراء عـمليـات
ال ـطـمـ ــر الــصحـي وفـق مقـ ــايـي ــس
متــنع الــتل ـ ــوث وانـتـ ـش ـ ــار االوبـئ ـ ــة
وتنـبيـة الـدوائــر البلـديـة ..مـشيـراً
الــى ان االمــانــة خـصـصـت م ــواقع
خـاصة بالطمـر الصحي يف جانبي
الكـرخ والـرصـافـة حـيث يـصل الـى
م ـ ــوقع (اركـيـ ــة وك ـ ــافل) يف جـ ــانـب
الـكـ ــرخ مـ ــا يـ ــزيـ ــد علـ ــى ()3000م3
يــوميـاً مـن النفـايــات املنقـولــة من
الدوائر البلدية الواقعة الى جانب
الك ــرخ ويـتـم طـم ــره ــا وتغـطـيـته ــا
بـطـبقــة مـن التــراب امــا يف ج ــانب
ال ـ ــرص ـ ــافـ ـ ــة فق ـ ــد مت غـلق مـ ـ ــوقع
الـ ـ ـصـحـ ـ ـ ـ ــاري واس ـ ـت ـ ـيـع ـ ــض ع ـ ـنـه
مبـ ــوقعـني ج ــدي ــديـن هـم ــا مـ ــوقع
احلـميـديـة الـذي يـسـتقـبل يــوميـاً
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ـ ـ ـ ـ ـ ــي ()2500م 3م ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الـنفــايــات..فـمـيــا ي ـسـتقـبل م ــوقع
الـ ـط ـم ـ ــر يف ال ـ ــراش ـ ــدي ـ ــة ح ـ ــوالــي
()2000م 3مـن النفـايـات ..واكـد ان
مالكات الـدائرة يواصلـون زياراتهم
امليــدانيــة للمــستــشفيــات لالطالع
علـ ــى االجـ ــراءات الـتـي تــتخـ ــذهـ ــا
ادارات امل ـ ـس ـت ـ ــشف ـي ـ ـ ــات ملعـ ـ ــاجلـ ـ ــة
مخلفـات العـمليـات اجلــراحيـة يف
محارقهـا اخلاصة وعـدم رميها مع
النفـايـات العـاديـة داعيـاً املـواطنني
ك ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى ال ــتع ـ ــاون مـع جه ـ ــود
االم ــان ــة وع ــدم رمـي اخملـلف ــات يف
غ ـي ـ ــر امل ـنـ ـ ــاطق اخملـ ـصـ ـصـ ـ ــة له ـ ــا
وخاصة يف مداخل العاصمة.

من ينقذ شـــــــط العـــــــــــرب من التلــــــــوث؟
بغداد –اسراء العزي
يعـتـبـ ــر شــط العـ ــرب املـيـنـ ــاء
ال ــرئـيــس لـت ـص ــدي ــر الـنفــط
اخلـام وعبر عـدة منافـذ منها
مـينــاء ام قصـر وخـور الــزبيـر
وخـ ــور عـبـ ــد اهلل ،وبـ ــالـنــظـ ــر
لكـث ــاف ــة احل ــرك ــة الـبح ــري ــة
وضـعـف ال ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة عـل ـ ـ ـ ــى
م ـ ـســت ـ ــوي ـ ــات الــتلـ ـ ــوث ،فق ـ ــد
اصــبح ش ــط العـ ــرب عـ ــرضـ ــة
لـت ـســرب كـمـيــات مـن الـنفـط
اخل ـ ــام ح ـيــث ب ـ ــرز م ـ ــوض ـ ــوع
التلـوث النفـطي يف الـسنـوات
االخـي ــرة ب ـشـكل كـبـيـ ــر وذلك
ب ـ ـس ـبــب اع ـتــمـ ـ ــاد الع ـ ــراق يف
طـ ــاقــته الـتــصـ ــديـ ــريـ ــة علـ ــى
املـ ــوانـئ املـ ــذكـ ــورة ،ونـتــيجـ ــة
لـ ـ ــذلـك حـ ــصل الـك ـثــي ـ ــر مــن
ال ــتج ـ ـ ــاوزات ال ـتــي ادت ال ـ ـ ــى
احلـاق تلـوث خـطيــر يف امليـاه
االقليمـية مـا ادى الى اخالل
يف ال ـ ــت ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــوع االح ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ــي
للـمنـطقــة من خـالل انتـشــار
الهيـروكاربـونك عـلى مـحيط
ال ـب ـيــئ ـ ــة امل ـ ــائــي ـ ــة ،ومــن اجل
الـوقــوف علـى حـجم مــشكلـة
ال ــتل ـ ـ ــوث ال ــنفـ ـطــي يف ش ــط
العـ ـ ــرب واملــيـ ـ ــاه االقل ـي ـمــيـ ـ ــة
العـ ــراقـيـ ــة وبـيـ ــان اسـب ـ ــابهـ ــا
الـ ـتـق ــت (املـ ـ ـ ــدى) املـه ــنـ ـ ـ ــدس
الـكـيـمـيـ ــاوي ل ـطــيف حـ ـسـني
مـ ــديـ ــر قـ ـســم تقـ ــديـ ــر االثـ ــر
الـبيـئي وكــالــة ومــديــر شـعبــة
تقييم املـواقع امللوثة يف دائرة
التخـطيـط واملتـابعـة الفـنيـة
يف وزارة الـبـيـئ ـ ــة ال ـ ــذي ق ـ ــال
معلقـا علـى هذا املـوضوع :ان
م ـشـكلــة الـتلــوث الـنفـطـي يف
شـ ــط العـ ـ ــرب هــي مـ ـ ـشــكلـ ـ ــة
حقـيقيــة وهي مـشـخصــة من
قـ ـبـل وزارة الـ ـبـ ـي ــئ ـ ـ ـ ــة حـ ـي ــث
اس ـت ـنـف ـ ـ ــرت ال ـ ـ ــوزارة ج ـم ـيـع
امكـاناتهـا الفنيـة واالعالمية
لــت ـ ــسل ـي ــط ال ــضـ ـ ــوء عل ــيه ـ ــا
واملسـاهمـة الفعـالـة يف ايجـاد
احللـول العـلميـة لهـا والعمل

علـى تـقليل اثـارهـا الـسلـبيـة،
حـيث قــامت الــوزارة بتـشـكيل
جلـن ــة مـتخ ـص ـص ــة ملـتـ ــابع ــة
مـ ــوضـ ــوع الــتلـ ــوث مــن خالل
بـرنـامج دوري ملـراقبـة التلـوث
النفـطي يف شط الـعرب ورفع
الـتقــاريــر الــدوريــة لـلمــراجع
العلـي ــا واملـتـمـثل ــة ب ــاالم ــان ــة
الع ـ ــام ـ ــة ومـجلـ ــس ال ـ ــوزراء،
وبذل اجلهود املتواصلة حلث
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات ذات ال ـعــالق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(ال ـ ـنـفـ ـ ــط ،ال ـ ـنـقـل ،املـ ـ ـ ـ ـ ــوارد
امل ــائـي ــة ،ال ــداخلـي ــة) التخ ــاذ
االج ــراءات الكفـيلــة ملعــاجلــة
هذا التلوث.
أكثر املناطق تلوثا
واضــاف :امــا ب ــالنــسب ــة الهم
املنــاطـق التـي تعــاني الـتلــوث
الــنف ـطـي وبــص ـ ــورة واضحـ ــة
وكبـيرة هي مينـاء ابي فلوس
ومـيـن ــاء خ ــور ال ــزبـيـ ــر وذلك
بحـكــم ط ـب ــيعـ ـ ــة ع ــمل هـ ـ ــذه
املـ ـ ـ ــوان ــئ الـ ـت ــي ت ـ ـ ـسـ ـتـخـ ـ ـ ــدم
ل ـت ــصـ ـ ــديـ ـ ــر ال ــنف ــط اخلـ ـ ــام
واستـيراد املـشتقـات النفطـية
علـم ــا ان هـنـ ــاك الكـثـي ــر مـن
املـن ـ ــاطق املـ ــشخــص ـ ــة وعلـ ــى
ط ـ ـ ـ ــول ش ـ ــط الـع ـ ـ ـ ــرب الـ ـت ــي
تـ ــسـ ـ ــاهــم يف زيـ ـ ــادة ال ــتلـ ـ ــوث
ال ـ ـ ـنــف ـ ـ ـ ــطـ ـ ــي عـ ـ ــن طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريــق
االن ـ ـسـك ـ ــاب ـ ــات ال ـتــي تـ ـ ــرافق
ع ــملــي ـ ــة الــت ـ ــزود ب ـ ــال ـ ــوق ـ ــود
بـ ـ ــالــنـ ـ ـســبـ ـ ــة لـ ـ ــسفــن وزوارق
الـ ـصــيـ ـ ــد وكـ ـ ــذلـك مــن ـ ـ ــاطق
صنـاعـة الــسفن ،اضـافـة الـى
ازديـاد عمليـات التهـريب عـبر
جن ــائب ال حتـمل مــواصفــات
املتانة واالمـان مما يؤدي الى
تسرب الـنفط ومشتـقاته الى
ميـاه شط العـرب مـشيـرا الـى
ان مـسـاحـة الـتلـوث الـنفـطي
على طول ساحل شط العرب
وذلك بـحكـم وج ــود ظ ــاه ــرة
املـد واجلـزر ومــا تنقله حـركـة
امليــاه مـن امللــوثــات الـنفـطيــة

كـمـ ــا ميـكـن حــصـ ــر اسـبـ ــاب
الـتلــوث يتـسـرب كـميــات من
النـفط اخلـام الــى امليــاه عن
طــريق االن ــابيـب النــاقلــة او
عن طريق التحميل اليدوي
او ب ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ــبـ ـ ــب االهـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
والالمــبـ ـ ــاالة وقلـ ـ ــة الـ ـ ــوعــي
وكــذلـك عن طــريق الـتبــادل
الـ ـنـف ـ ـط ــي ب ــني ال ــبـ ـ ـ ــواخـ ـ ـ ــر
واجلــنـ ـ ــائــب يف مــيـ ـ ــاه ش ــط
العـرب والـتي تتـم بعيـدا عن
انظار اجلهات الرقابية.
وم ــن امل ـ ـ ـسـ ـب ــبـ ـ ـ ــات اع ــمـ ـ ـ ــال
الـتـنـظـيف وغ ــسل وتــصلـيح
البواخر واجلنائب من بقايا
املـنتـوج احملـمل عنـدمـا يـراد
حت ـم ـيـلهـ ـ ــا مب ـنــتـ ـ ــوج اخـ ـ ــر
وبـ ـ ــالق ـ ــرب مــن الــبـ ــس ـ ــاتــني
امل ــطلـ ـ ــة عل ـ ــى ش ــط الع ـ ــرب
وبعـي ــدا عـن انـظ ــار اجله ــات
ال ــرق ــابـي ــة ،وك ــذلك الـتل ــوث
الناجـم عن القطع البـحرية
(غـير العـراقيـة) التـي جتوب
ميـاهنا االقليمـية فضال عن
دور ظاهـرة املد واجلـزر التي
ت ــزي ــد مـن انـت ـش ــار الــتل ــوث
وايـضــا عــدم تــوفـيــر شــروط
الــسالمــة واالمــان لـلبــواخــر
واجلــن ـ ــائــب (االلــي ـ ــة وغــي ـ ــر
االليـة) حيـث يتعـرض قـسم
مــنهـ ــا الـ ــى الغـ ــرق يف مـيـ ــاه
ش ـ ـ ــط الـع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ،ويف ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
اجلــانـب كــان لــوزارة الـبـيـئــة
دوراً يف حل مــشكلــة النـاقلـة
الـغـ ـ ـ ــارقـ ـ ـ ــة ( )PFC2الـ ـت ــي
كـانـت محـملــة بـ( )7000طن
مـن الــنفــط االس ـ ــود حـيـث
قـامـت وزارة البـيئــة بتـشـكيل
غــرف ــة عمـليــات طــارئــة فــور
ورود املعلــومــات االولـيــة عـن
غـرق النـاقلـة ( )PFC2ومت
تـ ـ ـ ـشـكـ ـيـل ف ـ ـ ــريـق عـ ـمـل م ــن
مـ ـ ــديـ ـ ــري ـ ــة ب ـيــئ ـ ــة ال ـب ــص ـ ــرة
لـتنـسـيق اجلهــود للــسيـطـرة
علـى عـمليـات التـسـريـب من

خـالل املع ـ ــاجل ـ ــة واالنــتـ ــش ـ ــال،
ومـن خالل الـتعـاون مـع وزراتي
ال ـنـفـ ــط وال ـنـقـل ج ـ ـ ــرت ع ـ ـ ــدة
مح ــاوالت النـتـ ـش ــال الـنـ ــاقل ــة
املـ ـ ــذكـ ـ ــورة وال ـ ـس ـي ــطـ ـ ــرة علـ ـ ــى
الـتلــوث لكـنهــا لم تــؤد الغـرض
امل ـ ـ ـ ـطــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب وذل ــك ل ـ ـ ـ ـض ـعــف
االمك ــان ــات ل ــدى ال ــوزارات ذات
العالقـة من خالل توفـر وسائل
الـ ـ ـ ـس ــيـ ــطـ ـ ـ ــرة عـلـ ـ ـ ــى الـ ـتـلـ ـ ـ ــوث
واملـتمثلـة باحلـواجز املـطاطـية
والق ــاشـط ــات وامل ــواد امل ـشـتـت ــة
لـلنفـط فـضال عن شـدة الـتيـار
وسـ ـ ــرع ـتـه يف مج ـ ـ ــرى القــنـ ـ ــاة
املالحـيـ ــة ،وبـن ـ ــاء علــيه عـ ــززت
وزارة البـيئــة جهــودهــا بــارســال
ف ـ ــريق عــمل مـكـ ــون مـن دائـ ــرة
الـتخـطـيـط واملـت ــابع ــة الفـنـيــة
ودائـرة بـيئـة بغـداد وبـالـتنـسيق
مع مـ ــديـ ــريـ ــة بـيـئـ ــة الـبــصـ ــرة
لغـرض اجـراء الـتقيـيم البـيئي
املـ ــوقعــي ملك ــان احل ــادث وبـي ــان
م ـ ــدى ت ـ ــأثــيـ ـ ــره عل ـ ــى ال ـتــن ـ ــوع
االحـي ــائـي للـمـي ــاه االقلـيـمـي ــة
العراقية.
وأض ـ ـ ـ ــاف املـه ــن ـ ـ ـ ــدس لـ ـ ـطـ ـيـف
ح ـ ـ ـ ــسـ ــني :كـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــا مت اجـ ـ ـ ـ ـ ــراء
االت ــصـ ـ ــاالت الف ـ ــوريـ ـ ــة وطلــب
امل ـس ــاع ــدة مـن ال ــدول اجمل ــاورة
لغـرض معـاجلـة حـالــة التلـوث
النفـطي وانـتشـال النـاقلـة قبل
انـفج ــار اخل ــزان ــات الن كـمـي ــة
الوقـود كبـيرة جـدا ،حيـث ابدت
مـ ـ ــنـ ـ ـ ــظـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ()MEMAC
ومقـ ــرهـ ــا يف دولـ ــة الــبحـ ــريـن،
وهي مـنظمـة معنيـة مبسـاعدة
الـ ــدول االعــضـ ــاء يف مـن ـظـمـ ــة
حــمـ ـ ــاي ـ ــة ال ـب ـيــئ ـ ــة الــبح ـ ــري ـ ــة
( )Ropmeاسـ ـ ـتـع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الرس ـ ـ ـ ـ ـ ــال اح ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ـ ـسـف ـ ــن
املتخـصـصــة النتـشــال الغـوارق
بعــد ان مت تــأمـني احـتـيــاجــات
العـمل البــالغ ( )2مليـون دوالر
مـن قــبل وزارة الـنـقل لـتــنفـي ــذ
املنظمة هذا العمل.

رسائــــــــــــــــــــل العيـــــــــــــد

كــــــــــــل عــــــــــــــــــــــام والعـــــــــــــــــــــــراق بــــــــألــــــــــف خــــــــــــيـــــــــــــــــــر
بغداد/عامر السعدي

نالت العوائل يف العاصـمة بغداد نصيباً كبيراً من املعاناة جراء العنف
املسـتمــر يف الشــوارع والطـرقـات واالزقـة والـبيـوت حتـى لم يعـد هنـاك
مــن مك ــان آمـن فـيه ــا كـم ــا ع ــانـت ه ــذه العـ ــوائل مع ــان ــاة اكـب ــر ج ــراء
تهـجيــره ــا من دورهــا الـتي أفـنت يف سـبيـل بنــائهــا اعــوام ـاً طــويلــة ان
حل ــول عيــد الفـط ــر املبــارك لهــذا العــام ك ــان من ــاسبــة لهــذه العــوائل
لـتبــادل التحـايـا والـدعـاء بـالـسالم واحلـب واخليــر لبعـضهـم البـعض
ومن اجل جتـنب الـزيـارات الـتي صـارت مـحظــورة لبعـضهــا يف منـاطق
معـيـنــة جلــأت ال ــى بعـث مــا تـتـمـن ــاه لآلخــريـن عـبــر رس ــائل املــوب ــايل
(املسـجات) .الـ(املـدى) تتبعـت هذه الـظاهـرة التي اتـسعت بـشكل كبـير
خالل الـي ــوم ال ــذي سـبق اول ايـ ــام العـي ــد وطـيل ــة ايـ ــام العـي ــد أيـضـ ـاً
واستمعت ملا قاله البعض.
راوي ــة مـخل ــد 22/سـن ــة ق ــالـت -:بعـثـت ب ــرسـ ــائل ال ــى صـ ــديق ــاتـي يف
منـطقـتي الـتي تــركنـاهـا مـتمـنيـة لـهن الـسالمــة واخليـر واملـزيــد من
الـنجــاح يف دراسـتهـن كم ــا عب ــرت عن شــديــد اشـتيــاقـي لهـن فج ــاءني

اجلــواب ســريعـ ـاً يتـمنــون فـيه ان يـعم الـسـالم من جــدي ــد كي ي ــرينـني
قربهن ثانيـة فأدمعت عيناي حزنـاً على ذكريات اعياد سـابقة كنا فيها
معاً.
سلوى جابر 32/سنـة قالت -:لم يعد باالمكـان لقاء صديقتي وجارتي
العــزيــزة فـبعـثـت بــرســالـتـي الـتـي اصف فـيهــا اشـتـيــاقـي الكـبـي ــر لهــا
وامنـياتي لهـا بدوام الصحـة والسالمة انـه نوع من التـواصل الذي وان
لم يعـوضنـا عن رؤيـة احبتنـا لكنه افـادنا بـالوضع الـراهن وكم فـرحت
حني اتصلت بي لتخبرني باني قد سبقتها.
علـي عـبــد اهلل 40/سـنــة قــال-:ال ي ـسـتـطـيع أي ظــرف رغـم ق ـس ــوته ان
يفـرق بـينـي وبني اصحـابي واعـزائـي واهلي لـذا تـرى الـرسـائل إنهـالت
عليّ وتـرانـي شغلت نفـسي طـوال ليلـة العيـد بـاختيـار أنسـب الكلمـات
للـتعبيـر عن مـدى اعتـزازي بهم ال العـنف وال التهجيـر سيقضـي على
بـذرة اخليـر واحلـب والصـداقـة بيـننـا .بــالفعل لقـد وفــر العيـد فـرصـة
هـدوء منـاسبـة كي نـستعيـد بعضـاً من وفـائنـا ومحبتنـا لبعـض بعد ان

ارادت الـظروف القـاسيـة ان تبعـدنا عـن بعض ،وكم فـرحت حني اخـتار
اغلـب اصــدقــائـي تلـك العـبــارة ال ــرائعــة (عـي ــد سعـي ــد ،كل عــام وانـتـم
والعراق بخير)
صـابر اسـود 50/سنة قـال -:سيبقـى العراقـيون علـى طيبتهـم وستزول
هذه االزمة لن يستطيع احد ان يبث الفرقة بيننا تركت بيتي نعم اثر
تلقي تهـديـدات ولكـن اغلب جيـراني واصـدقـائي تعـاطفـوا معي ودعـوا
لي بـاخليـر ودوام الصحـة هـذا العيـد حـزين علـى اهل بغـداد جـراء مـا
جرى للنـاس لكنه اكد يف نفـس الوقت حب النـاس لبعضها بـعيداً عما
يهـدف الـيه البـعض فـهل هنـاك اجـمل من الـرســائل التـي بعثـوهــا لي
ليلــة العيـد والـتي كـتبــوا فيهــا (عيــد سعيـد وكل عـام والعــراق بخيـر)
صدقـوني لقـد أحيـت يفّ هذه العـبارة االمل يف ظل ظـرف قاسٍ للغـاية
اعيشه يف سكني اجلديد حيث اشعر بالوحدة والغربة والكآبة.
احلــاج قــدوري /اب ــو علـي  75سـنــة قــال -:هــربـت مع ع ــائلـتـي لـتكــرار
احــداث القتل واالغـتيـاالت وسكـنت مـنطقـة آخــرى اال ان قلبـي هنـاك

يف منـطـقتـي العــزيــزة فـطلـبت مـن ابنـي ان يبـعث بــرســائل حـب لكل
معــاريف هنــاك وبعـد حلـظـات جـاءتـني رســائل اسعــدتنـي تقــول (عيـد
سعـي ــد ي ــا حـ ــاج ،كل ع ــام واجلـمـيـع والعـ ــراق بخـيـ ــر) وال أخفــيك لـم
استـطع متــالك نفــسي فـبكـيت واتـصـلت بـهم واحـداً واحــداً كي اسـمع
اصواتهم العزيزة.
ام رســول /ربــة بـيـت قــالـت -:تـبــادلـنــا الــرس ــائل مع اجلـيــران االعــزاء
واملعارف يف ليلـة العيد ودعـونا معـاً من اجل ان يعم الـسالم ويعود من
ترك داره الـيه سنبـقى عـلى تـراحمـنا وودنـا الننـا نحب اخليـر للـناس.
فرصـة حلوة اهـداها لنـا العيـد واهدتـنا له القلـوب الوفيـة إن شاء اهلل
سنظل موحدين دوماً.
رسـائل تـدعـو للـسعـادة والـسالم واخليـر بـني النـاس يف بغـداد وعبـارات
كـتبـتهــا قلــوبـهم مـن اجل العــراق الــواحــد كل هــذا كــان يف لـيل ــة عيــد
الـفطــر املبــارك فهل يعــرف من يـريـد ان يـبث الفـرقـة ان هـذا مـا قـاله
وكتبه اهل بغداد لبعضهم...؟

