
مـديـنــة الـبـصـرة الـتي تـطـرز الـضــفـة الـغـربـيـة لـشط الــعـرب وعـنـدهـا يـلـتـقي
النـهران اخلـالدان دجـلة والـفرات وقـيل أن سـبب تسـميـتهـا بالـبصـرة هو أن
القـائد العربي عتـبة بن غزوان  وصفهـا بقولهِ  (إني أرى أرضًا كثـيرة القضة

في طرف البر إلى الريف ودونها مناقع فيها ماء وفيها قصباء) .. 
ومـعـنى الـبصـرة في الـلـغـة الـعـربـيـة األرض الـغلـيـظـة الـصـلـبـة ذات احلـجارة

الصلبة... 
ـدينـة إلى مـاقبل الـعـصور الـتـاريخـيـة حيث يـعـتقـد الـكثـير من ويـعود تـاريخ ا
البـاحث علـى أن جنات عدن الـتي نزل فيـها آدم أبو الـبشر تـقع إلى الشمال
دينة بالـتحديد مـنطقة القـرنة التي حتتـوي على شجرة آدم حسب من مركـز ا

اإلعتقاد الســـــائد هناك وتبعد عنها  20 كيلو مترا.. 
ومن الـنـاحـيـة االقـتصـاديـة تـشـكل مـحـافـظـة الـبـصـرة مـيـنـاء الـعـراق األوحد
ومنـفذهُ البحـري الرئيسي إلـى اخلليج العـربي كما تـضم حقول النـفط ومنها
حـقل الـرمـيـلـة وحـقـول الــشـعـيـبـة وبـحـكم مــوقـعـهـا إذ تـقع في سـهـول وادي
يـزات اجلغرافية واالقتصـادية يعاني اهلها الرافـدين اخلصبة ومع كل تلك ا
يـاه العذبة بحيث تشهد احملافـظة منذ أسابيع أزمة خانقة في شح من  شح ا
لحي يـاه وتمـدد اللسـان ا مياه الـشرب بـسبب ارتبـاع نسـبة ملـوحة وتـلوث ا
للـخليج عبر شط العرب وسط عجز رسمي عن إيجاد احللول السريعة لالزمة
وسجـلت مستشـفيات البصـرة عشرات االالف من  حاالت االصـابة باالسهال
ياه االسـنة انابيب مياه ياه. فـقد غزت ا والتـقيء وتسمم الدم بسبـب ملوحة ا
ـسـتـشـفـيات في الـشـرب وخـلـفت االالف من حـاالت الـتسـمم الـتي تـعج بـهـا ا

دينة ويتساءل البصريون  ? ا
ـلـيـارات تـنـهب دون أي اهـتـمـام بـهذه ـائـيـة مـنذ  15عـاما وا ـشـاريع ا أين ا
ـهـمـة ...هل ان كل تــلك احلـكـومـات مـحــلـيـة ومـركـزيـة ــديـنـة االقـتـصــاديـة ا ا
ـانــات مـرت خالل تــلك الـســنـوات لم تــتـمــكن من مـعــاجلـة أبــسط خـدمـة وبــر
ـسـؤول عن الـكارثـة الـتي تـعاني إنـسـانـية هي مـيـاه صاحلـة لـلـشرب ... من ا
ـسؤول عـن هذه مـنـهـا الـبصـرة وأهـلـهـا يـعـانـون من الـتـسـمم والـتـلـوث? من ا

الكارثة ?
فترض أن يقدم ة مع سبق اإلصرار والتـرصد? أليس من ا أليـست هذه جر
ـذنـبون إلى ألـقـضاء مـهمـا كـانت عنـاوينـهم? هل تـريدون من الـبـصرة الـنفط ا

فقط ? كيف هم الفاسدون إذن? 
وبـدال من الـوقـوف مع مـعـانـاة اهـلهـا حتـاول اجلـهـات الـرسـمـيـة ذات الـعالقة
التـخفيف من هول الكارثـة االنسانية الـتي نددت بها جمعـيات حقوق االنسان
عاجلـة الفوريـة يقولـون (االمر بسـيط وبحاجة سؤولـ بدال من ا لكن بـعض ا
ادة وحسـب خبراء الكـيمياء الى زيادة نـسبة مادة الـكلور مع ان زيـادة هذه ا
تـكـون ذات نتـائج عـكسـيـة اي الزيـادة تـشكل خـطـرا على حـيـاة البـشر)..ومع

وضوع بسيط !!موضح ?? عني من الرسم يرون !!ان ا ذلك ان ا
نعم مـوضح انه (ليس هناك وفيات حلـد االن ???) كان  الله بعون أهلنا في
نكوبة فلو .. كان  هناك من يعمل بامانة وصدق دون ان البـصرة الصامدة ا
البـعض بدال من انشاء مـشاريع وبنى حتـتية وهمـية من بيـنها وحدات تـصفية
ا وصل احلال الى ما هـو عليه بحيث وفـقراء الشعب يـتضورون جوعا يـاه  ا

ويبـحثون في أكوام القمامة عن كسرة خبر في بلد يطفو
على بـحيرة نفـط. فتصبح  مـوازنته شحيـحة  التكفي
فــقط لــتـســديــد االجـور والــروا تب وايــقــاف مــعـظم
شـاريع اخلدمية واالنتاجية جراء الفساد االداري ا

..او (دك ..عيني .. دك)..

اغـلـب االنـهـار واجلـداول في احملـافـظـة
ومـنهـا نهـر ساريـة " خريـسان " حـماية
لـلـصـحـة الـعـامـة) . ومـن جـهـة اخــــرى
اعــلن  مــديـر الــبــيـئــة عـبــد الــله هـادي
الــشــمــري لــ ( الــزمــان)  إن  ( فــريــقــا
مـخـتـصـا من بـيـئـة ديـالى اجـرى بـحث
شـامل عن مطـمر الـنفـايات قـرب ناحـية
كنـعـان التـابـعـة لقـضـاء بـعقـوبـة  الذي
يــعـد االكــبـر عــلى مــسـتــوى احملـافــظـة
بــهـدف االطالع عـلى طـبـيـعـة الـعـمل به
ومـدى الـتـزام بالـضـوابط والـتعـلـيـمات
البيئية من قبل بلـدية بعقوبة باعتباره

عائد لها ) . 
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تـتـمـاشـى مع الـبـيـئـة والـتـطورات
والـتـقلـبات الـبـيئـيـة احلاصـلة في

نطقة).    ا
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الكـات من جــهـة اخـرى بــاشـرت ا
الـفـنــيـة والـهـنـدســيـة في مـديـريـة
اتـصـاالت مـحافـظـة كـربالء اعـمال
صـيـانة وتـأهـيل الـكيـبل الـضوئي
لــلـــمــســـار الــرئـــيس الـــذي يــربط
كــربالء بـغــداد حـســيــنـيــة والـذي
ـتـد عـلى طـول  30 كـيـلـو مـتـرا.
وقــال مـديــر اتــصـاالت احملــافــظـة
عــلي عـــبــد عــون فـي تــصــريح ان
(الـــعـــمل كـــان عـــلى مـــراحـل عــدة
تضررة قاطع ا ومنها استبـدال ا
بـاطــوال تـزيـد عـلى  300مـتـر من
اجل التـخـلص من ضيـاع االشارة
كـمــا  تـأهــيل مـجــسـر من خالل
وضع انـابـيب مـغـلونـة وتـثـبيـتـها
ونصب منهوالت في بداية ونهاية
اجملـــــســــر وبــــطــــول  60 مـــــتــــراً
بـاالضــافـة الى عـمل قـنـوات داخل
مجمع احلسينـية لالستفادة منها
ــسـتـقــبـلـيـة). ومن ـشـاريع ا في ا
ــديــر رائــد جــهــتـه قــال مــعــاون ا
هـــاشـم ان (هــذه احلـــمـــلـــة تـــأتي
تـمـاشــيـا مع تـوجـيــهـات الـشـركـة
العـامة لالتـصاالت لتـوفيـر سعات

انـــــتــــرنـت اضــــافـــــيــــة حـــــيث 
تـخـصــيص شـعـيــرات عـدد اثـنـ
عــلى مـســار كـربالء  حـــــســيـنــيـة
لنقل  .3STMIمضيـفا ان (اجناز
ــشـروع سـيـؤمن اســتـمـرار عـمل ا
مــشــروع الـبــطــاقـة الــوطــنــيـة بال
تــوقف ومـشـروع الـتـتـرا اخلـاصـة
LTE بـوزارة الـداخلـيـة ومـشروع

احلكومي). 
مـشــيـرا الى انه ( اعـادة فـحص
ــســار واعـادة ربـط وحلـام كــافـة ا
ـتـضـرر لــيـصـبح ـســار ا اجـزاء ا
شـروع جاهـزا الستقـبال طـلبات ا

الشركات التي ترغب بزيادة سعة
االنــتـرنت لـلـمــوقع بـاالضـافـة الى
امـكانـية اسـتقـبال طـلبـات العـتبة
احلسيـنية للمـشروع االمني الذي
تــمت مــفــاحتــة الـشــركــة الــعــامـة

لالتصاالت بهذا الشأن). 
واوعـز احملــافظ عـقـيل الـطـريـحي
بـتــنـفـيـذ شــبـكـة مـجــاري لـلـمـيـاه
الثقيلة حلي الصحفي من خالل
ــبـــاشـــر في دائـــرة الـــتـــنـــفـــيـــذ ا
احملـــافــظــة. وقــال عــضــو نــقــابــة

الــصـحــفـيــ حـســ الـشــمـري لـ
(الـزمــان) امس ان (احملـافظ اوعـز
بــتـنـفـيــذ شـبـكــة مـجـاري لــلـمـيـاه
الـثـقـيـلـة حلي الـصـــــــحـفـيـ من
ـنـهوالت خالل تـهـيئـة وصـــــــب ا
مــخــتـلــفـة االحــجــام مـوقــعــيـا مع
تـــهــيـــــــــئـــة االنــابـــيب اخلــاصــة

بذلك). 
مـشـيـرا الى انه ( تـشـكـيل جلـنة
ـتابـعة لـلعمل لغـرض االشراف وا
حــيث ضــمت عــدد من مــهــنــدسي
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بغداد

(عـمـليـة الـفحـص شمـلت الـفحص
اجلـــســـدي والـــبــــصـــر والـــســـمع
والــصــحــة الــنـفــســيــة واالســنـان
والــــلـــقـــاحـــات). مـن جـــانب اخـــر
نـظـمت كـلـيــة الـهـنـدسـة بـجـامـعـة
كـربالء نــدوة عـلـمــيـة عن االبــنـيـة
اخلــضــراء الـــصــديــقــة لـــلــبــيــئــة
واالســـتــراتــيــجـــيــات االســاســيــة
النـــشــائــهــا واهــمـــيــتــهــا في دعم
ـشاركـة عدد ـستـدامة و الـبيـئة ا
. وقـال مـن الـبـاحـثـ واخملـتـصـ
مـديــر اعالم اجلـامــعـة احــمـد ابـو
خـــــلــــــيـف لـ (الـــــزمــــــان) امس ان
ـالئـمة (الـنـدوة نـاقـشت احلـلـول ا
لـلـمـشـاكل الـبـيـئـيـة واالقـتـصـادية
ــســتــدامـة وتــعــزيــز الــتــنــمــيــة ا
وتـــفــــعـــيـل تـــطــــبـــيـق مـــفــــاهـــيم
ـارسـات االسـتـدامـة والـعـمارة و
اخلـــضــراء في صـــنــاعــة الـــبــنــاء
ــواجـهــة االحــتــبــاس احلـراري).
مـضيـفا (كـمـا ناقـشت النـدوة اخر
تطورات تقنيات االبنية اخلضراء
ودورهـا في حتــســ الـبــيــئـة من
خـالل تــقـــلــيص االســـتــخـــدامــات
ـولـدة لـلـطـاقـة الـتي الـتـقـلـيـديــة ا
تـضـر بـالـبـيـئـة واسـتـخـدام طـاقـة
نـــظــــيـــفــــة). وتـــابـع ان (الـــنـــدوة
اســـتــــعـــرضـت ايـــضــــا عـــددا من
ــفـاهـيم االسـاســيـة الـتي اصـبح ا
من الـواجب مـراعـاتــهـا والـتـأكـيـد
عــلــيــهــا بــكل انــواع الــتــصــامــيم
ـوارد ـتــعـلــقـة بــاحلـفـاظ عــلى ا ا
والـطـاقـة والـتـنـاغم الـبـيـئي لـهـذه
ــنـشــآت). وخـلـصـت الـنـدوة الى ا
(ضـــرورة االســتــجــابــة لــلــحــركــة
ــتـطــورة لألنــشـآت الــسـريــعــة وا
والـبنـاء في العـالم واعادة جـدولة
ــفــاهــيـم في عــمــلــيــة اولـــويــات ا
الـتصـميم كـمـا اكدت عـلى عدد من
ــصـمم االمــور الـتـي يـعــتــمـدهــا ا
ـــبــاني الــتي لــلــقــيـــام بــانــشــاء ا
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درسية في بدأت شعـبة الصحـة ا
صـحـة مـحـافــظـة كـربالء بـفـحص
الـتالمـيـذ اجلـدد وريـاض االطـفال
ـراكـز الـصـحـيـة. ونـقل بـيان في ا
تــلــقـتـه (الــزمـان) امـس عن مــديـر
ـدرسـيـة صـباح شـعـبـة الـصـحة ا
ي قـوله ان (عـمـلـيـة فحص الـغـا
الـتالمـيـذ اجلـدد وريـاض االطـفال
ـراكـز الـصـحـيـة بـدات ومـنذ في ا
وقت مــــبـــكــــر ومـــازالت تــــســـيـــر
بـانـسـيابـيـة منـظـمـة ووفق جدول
زمني مخطط له مسبقا). موضحا
انه ( تـشكـيل جلنـة متـخصـصة
فـي كل مـــركــز طـــبي الســـتــقـــبــال
ــشـمــولــ بـالــفــحص الـذي من ا
تـوقع ان يصل عـددهم الى اكثر ا
من  50الف تلمـيذ بهـدف التعامل
ـــــــرضــــــــيـــــــة او مع احلــــــــاالت ا
االصـابـات اجلسـديـة وغـيـرها من
اجل تــــوفـــــيــــر الــــوقت الــــكــــافي
لعـالجهـا قبل بـدء العـام الدراسي
اجلـديد فـضال عن تـخفـيف الزخم
راكـز الصـحـية). مـبيـنا ان عـلى ا
(عــمــلــيــة الــفــحص بــدات مــطــلع
ـنصـرم وستكـتمل نـهاية الشـهر ا

قبل).  تشرين االول ا
cO öð h×

مــشــيــرا الى ان (عــمــلــيـة فــحص
الـتالمـيـذ سـبـقـتـهـا ورشـتي عـمل
تــدريــســيــة لــلــمالكــات الــطــبــيــة
والـصـحيـة الـعـاملـة في الـوحدات
ـراكـز والقـطـاعات الـصـحيـة في ا
وورشة عمل للمـشرف التربوي
لــلــتــنــســيق بــ دائــرة الــصــحـة
ومـديـريـة الـتـربـيـة تضـمـنـت الـية
ــشـمــولــ بـالــفـحص تــسـجــيل ا
وتــوزيـع االســتــمــارات وكــيــفــيــة
الــتـعــامل مع ذوي االحــتــيــاجـات
اخلاصـة وسجل الـفحص احملدث
ي ان لـهـذا الـعـام). وكـشف الـغا

 U¹UHMK  VJ  v ≈ ÊU ¹dš dN½ ‰Òu% s  —Òc% W¾O³ «

 ÍdLA « b³Ž ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

أعـلــنت جـامــعـة ديــالى حــصـول  احـد
فــرقـهـا الــبـحــثـيــة عـلى بــراءة اخـتـراع
بــعـالج  ســرطــان الــعـــ في االبــقــار 
مـشــيـرا الى انــهـا إحــدى ركـائــز الـعـلم
ـعــاصـر .  وقـال مــديـر اعالم جــامـعـة ا
ديالى عـلي العـبيـدي  لــ (الزمان) امس
إن  ( فريقا بحثيا من اجلامعة حصلوا
عــــلى بـــراءة اخـــتــــراع من اجلـــهــــــــاز
ركزي للتقييس والسيطرة النــــوعية ا
حتت عــــنــــوان  " تــــقــــو فــــاعــــلــــيــــة
برومكـــتـ في عالج سرطان الع في

األبقار) . 
وأضاف الـعبيـدي  أن (الباحـث عمدا
اسـتـخـدام عـقـار األيـفـرمـكتـ في عالج
سرطان اجلفن الثـالث في عيون األبقار
وقد اسـتـجابت احلـيوانـات الى العالج

و الشفاء الكامل من الورم). 
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وأشــــار الــــعـــبــــيــــدي  إلـى أن (بـــراءة
ـعـاصر االخـتـراع إحـدى ركـائز الـعـلم ا
كـونـهـا تـمـثـل نـقـلـة نـوعـيـة المـثـيل وال
ســابق لـــهــا في عالج ومــجــابــهــة هــذا
ـرض اخلـطـيـر وسـيــتم الحـقـا الـعـمل ا
عـــلـى إكـــمـــال هــــذا اإلجنـــاز من  خالل
ــتـعــلــقــة بــهـذا اســتـكــمــال األبــحــاث ا
ـــوضـــوع لـــوضـــــع احلـل الــنـــهـــائي ا
إلنــــقــــاذ الــــعــــالم مـن أخـــطــــر وأعــــتى
األمـراض الـتي تـفـتك بـاإلنـسـان وكـذلك

باحليوانات) .
واعـلـنت مـديـريـة بـيـئـة ديـالى ان نـهـر
سـاريـة" خــريـسـان "  وسط بــعـقـوبـة  
اصـبح مـكب لـلـنـفـايـات  فـيـمـا أشـارت
ــواطـــنــ الـى أنــهـــا رصـــدت بــعـض ا

يقـومون بحـرق النـفايات داخل الـنهر 
ـعـنـيــة الى الـتـعـاون داعـيـة اجلــهـات ا
مـعــهـا لــلـحـد من الــتـلـوث. وقــال مـديـر

ـواطـنـ وكــذلك تـشـويه عـلى صـحــة ا
ــديـنـة). واوضح ـنـظــر الـبــيـئي في ا ا
مدير بـيئة ديالى  ان ( تـراكم النفايات
في نهر سارية " خريـسان " بشكل كبير
ــواطــنــ الى والفت لــلــنــظــر  دفع بــا
الـقيـام بحـرقهـا لغـرض التـخلص مـنها
حـرصــا مــنــهم عــلى سالمــة االهـالي  
غـذي حملـطات ـصدر الـرئـيس ا كـونه ا

اإلسالة في بعقوبة وجنوبها) .
ـــواطــــنـــ الى (عـــدم الـــقـــاء داعـــيـــا ا
عـنية لـوثات في النـهر   واجلـهات ا ا
االخــرى الـى اتــخــاذ اجـــراءات فــعــالــة
تــسـهم فـي الـقــضــاء عـلى الــتــلـوث في

واضــــــــــاف الـــشــمــري ان  (الـــفــريق
رصــــد وجـــــود حـــــرق عــــشـــــــــــــوائي
ـــا يـــؤدي الى تـــلــوث لـــلـــنــفـــايـــات 
لألجـواء وضرر بـالغ لـلمـناطق والـقرى
اجملــاورة   اضــافـــة الى عــدم احــاطــة
طمر بسيـاج نظامي فيما هناك رمي ا
لـلــنـفـايـات بــالـقـرب من الــشـارع الـعـام

وقع) .  خارج ا
واشـــار مـــديـــر بـــيـــئـــة ديـــالى الى ان
(دائـرته ووفق الـتـعـلـيـمـات الـرسـمـيـة
فــرضت غــرامــيــة مــالـيــة بــحق بــلــديـة
بـعـقوبـة تـتـضاعف شـهـريـا الى ان يتم

ازالة كل اخملالفات ) .

ـســاجـد أسـتــيــقـظت قــبل الــفــجـر عــلى دعــاء يـنــطــلق من ســمـاعــات أحــد ا
طل الصق لبيت مضيفي ا ـسجد ا نـصوبات على أربعِ جهاتٍ في منارة ا ا
على نـهر دجلة من جهة الـرصافة سمعتُ صوتَ طـفل يبكي مرعوباً من دوي
ـريض في ـسـلـطـة عــلى دارهم  واألم حتـتـضن طـفـلـهـا ا ـسـجـد ا سـمـاعـة ا
ه علـيك الـله ومحـمد ـنزل وهـي تصـرخ بأعـلى صـوتهـا (يشـيخ سـا حـديـقة ا
وعلي أسـكت  وذان فتهـمنـا واحنه نعـرف وقت صالة الفـجر ونكـوم نصلـيها
هي ركعـت لكن ماأفتهمنا دعاء قبل الوذان بنص ساعة ياشيخ ابني مريض
وجيرانه عدهم شايب مريض واصل للموت  والشيخ مستمر ودوي السماعة
ـرأة تـصـرخ الـله اليـرحـمك بـرحـمـته ولـكم هـو هـذا دين الـله يـصم األذان  وا

يقبل بهذا أذية الناس جايزه بشرع الله ولك شيخ 
٠ أنت مـو كذا وكذا ولك يشيخ طركاعه الناس راح تهج من وراكم حتى يجي
فالن يشتري بيوتنه أحنه البغاددة بتراب الفلوس ويسكن بيها جماعته الله ال
يوفـقك واليخليك ويسلب راحتك مثل ماسـلبت راحتنه أنته وشيخك أنه مجيب

الدعوات ميخالف حلمه طويل بس يجي يوم) ٠
ـريض يـتـلوى رأة كـالمهـا وعال نـشـيـجـهـا وهي تـشـاهد طـفـلـهـا ا أخـتـتـمت ا
ويصـرخ من احلمى الشديدة التي لم يـعرف األطباء سببـها  رغم مراجعاتها
ستشفـيات التي تفتقر لبعض ستـمرة لعيادات األطباء اخلاصـة البائسة وا ا
راجع لشـرائها من سـتلزمـات الطبيـة واألدوية الضـرورية  بحـيث يضطـر ا ا
الـصـيـدلـيات اجملـاورة بـأسـعـار بـاهـظـة ال يـسـتـطـيع دخـله احملـدود حتـمـلـها 
ريض إلى مقبرة وادي الـسالم أن كان شيعيـاً ومقبرة الغزالي أن وليـذهب ا
كان سنياً (والذي المن هذا وال من ذاك يذهب إلى مقبرة الله الواسعة) ٠

هرع إليـها اجلـيران بعـد أن زاد صراخهـا وعويلـها ولقـد تعثـر أحدهم بعـتبة
البـاب وسقط سـقطـةً قويةً كُـسرتْ عـلى أثرهـا يده ( يـابو حـس جـنت بوحده
ـستـشفى ـكسـور الى ا ريض واجلـار ا ) ونُـقلَ األثـنان الـطفـل ا طحت بـأثـن
الـقـريبـة بـسيـارة واحـد من اجلـيران الـتي تـعطـلت في الـطـريق القـريب بـسبب
نفـاد الوقود(صـاحب السيـارة ماعـنده فلـوس يشتـري بنزين ) ٠٠٠٠٠األدهى
ــولـدة واألنـكي أن الــكــهـربــاء كـانت مــقــطـوعــة والـظالم دامـس ألن صـاحب ا
ساعدة والدة اليشغل تشغيل ليلي  وهذا هو سبب سقوط اجلار الذي هرع 
ـولـدة الـكـبـيـرة ـريض  وكـسـرت يـده ولـكـن اجلـامع مـنـيـر بـسـبب ا الـطـفل ا
شاغب) ٠ شتراة من مبالغ الوقف (عاشت احلكومة وليسقط الشعب ا ا

ــكـســور والدواء لـعالج الــطـفل ــسـتــشـفى ال يــوجـد ضــمــاد لـتــجـبــيـر ا في ا
العـليـل٠٠٠٠ في الطـريق لفظ الـطفـل أنفـاسه األخيـرة وسط ذهول اجلـيران 
وبكـاء األم الثـكـلى وصراخـها وتـمـزيق ثيـابـها ولـطم خـدودها وهي لم تُـصدق
بأن ولـيدهـا الـتي كانت حتـتـضنه قـبل قـليل قـد فـارقهـا إلى األبـد  وهي التي
عـارك قبل سـنة أويـزيد قـليالً ولـقد تـرك لها ودعهـا أبوه الـشهـيد في أحـدى ا
بقت األم الثكلى ال تدري بنت وولدين ذهب أصغرهم إلى حيث الرجوع بعد

٠ ن تُدير الع
ؤذن الزال فـي النزع األخـير مـن األذان والطفـل مات األم األرمـلة الثـكلى  ا
ـؤذن الزال يصيح الـلهم عـجل لوليك مذهـولة ونسـاء اجليـران يحطن بـها وا
الـفـرج  الـطفـلُ مسـجى ووزيـر الـكـهـربـاء الهـمـام يـغط بـنـوم مـريح وفي بـلد
ـنـطلق لـكـنس أمـوال الـعراق الـكـهـربـائيـة بـواسـطة األوالد مـجـاور القـاعـدة وا

قرب وفي شارع األميرات أموال الكهرباء والطفل مسجى٠ وا
ا مرَ قبل نظرتُ مـن النافذة في الطابق الثاني بعد طلوع الفجر  وأنا محتقاً 
ـؤذن يقـفل باب قلـيل وأسـمع نشـيج األم الـتي قطـعت نـياط قـلـبي  شاهـدتُ ا
سـجد ويـغادر بـسيـارة حديـثة وكـأن األمر ال يـعـنيه أو كـأنه لم يسـمع شيـئاً ا
ألنه كــان مع الـله أو كـان يـؤدي واجــبـاً لـلّه فـمـا لـه والـنـاس ومَنْ مـات ومَنْ لم

يَمُت٠ْ
نـظـرتُ من الـنافـذة إلى دجـلـة اخلـير  وجـدتـهـا خاويـة تـبـكي وقـد حتولت إلى
ة عودٍ رفـيع  وشاهـدتُ اجلواهـري جالسـاً على ضـفتـها  مـقابل داره الـقد
وهـو يـهـدهـدهـا ويـنـاغـهـا ( يـا أم بـغـداد٠٠٠ وودتُ ذاك الـشـراع الـرخص لـو
٠وأنت يـاقـاربـاً تـلوي الـريـاح به كـفـني ٠٠٠٠ يـادجـلـة اخلـيـر يـا ام الـبـسـاتـ
٠٠٠٠ واالن يادجـلة اخلـير أنا اجلـواهري ألـوذ بك كما الذت احلـمائم بـطينك
وأطـردي الــعـمـائم وكل أفـاكٍ زنــيم ) أجـابـته  خـلي أهـل بـغـداد تـنـهض وأني

وياهم٠
شاهـدت أيضأ بعد شروق الشمس الـنواسي حامالً ديوان خمرياته وعلي بن
ــهـا بـ الـرصـافـة واجلــسـر  والـبـحـتــري وجـابـر بن حـيـان اجلـهم وعـيـون ا
الـكـوفـي وبن الـهـيـثم اخلـوارزمي واحلالج والـسـهـر وردي والـكـسـائي وجـمع
ـتـصوفـ وهم يـنـظـرون إلى بـغـداد الـهـيكل كـبـيـر من العـلـمـاء والـفالسـفـة وا
نهـار يعانق دجلـة اخلاوية من جمالـها وألقها وبـساتينهـا  ولكن في الضفة ا
ــتـاع يـنـظـرون إلى دجـلـة األخـرى جـهـة الـكـرخ شــاهـدت الـفـاسـدين وسـقط ا

٠ ريضة أل نفوسهم ا وبغداد شامت واحلقد والغل 
ب اخلـيـال والـواقع حلـظة ٠٠٠٠٠ وانـا سـارح في خـيـالي الـذي أخذني إلى

بـــغــداد اجلــواهــري والــعــبــاســـيــ ســمــعتُ أصــوات
ــشـيــعـ وصــراخ الـنــسـاء ونــشـيج األم األرمــلـة ا
الثـكلى تيـقنت بـأن الليل سـينحـسر وبـأن التغـيير

قادم٠
وأن غداً لناظره قريب٠

VJ∫ مياه نهر خريسان وقد حتولت الي مكب للنفايات في ديالى
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كــشف عـــضــو حـــركــة تـــغــيـــيــر
الـكردسـتانـية مـحمـود رضا عن
ـــؤامـــرة ــــا وصـــفه  وجـــود 

ان حلـرف نتـائج انتـخـابات بـر
اقليم كردستان .

وقال رضا في تصريح امس إن
(هـــنـــاك مـــخــــاوفـــا من تـــزويـــر

احلــــزبــــ االحتـــــاد الــــوطــــني
ـقــراطي الـكـردســتـانـيـ والـد
باإلقليم لالنتخابات التشريعية
في االقـلـيم) عـلـى حـد تـعـبـيره .

مــشــيـــرا الى (وجــود إجــراءات
فعليـة قام بها احلـزبان للمضي
بــعـمــلــيـات الــتــزويـر وهـي نـقل
ــــــوظـــــفــــــ وفـــــرض بــــــعض ا
عــقــوبــات عـلـى الــبـعـض مـنــهم
وتزوير سـجل الناخـب إضافة
إلى أمور أخرى يتم اإلعداد لها
حلـــرف الـــنـــتـــائج مـــقـــدمـــاً عن

واقعها).
وتــــــــابـع ان (جــــــــمـــــــــيع تـــــــــلك
الـــتـــصـــرفـــات جتــعـل الــنـــاخب
الــكـردســتــاني مـتــخــوفـاً وغــيـر
ـــــــشــــــاركـــــــة في الـــــــراغب بـــــــا

االنتخابات). 
…œU  qA

من جهـة اخرى رفـضت اجلبـهة
الــــتــــركـــمــــانــــيـــة عــــودة قـــوات
الــبــيــشــمـركــة الدارة مــحــافــظـة
كــركــوك .عــازيــة ســبب ذلك الى
ادة  140في ايـجاد حل فـشل ا
ســلـمي مــســتــدام . وقــال نـائب
رئيـس اجلبـهة حـسن توران إن
(دعـــوة احلــوار بـــ مــكـــونــات
احملافظة جاءت بـعد معرفة نية
األحـزاب الـكـرديـة الـتي تـضـغط
مـن أجل مــــــســـــــاومــــــات عــــــلى
ــنـاطق مـســتـقــبل احملـافــظـة وا

تنازع عليها). ا

مؤكدا ان (مفتاح احلل هو لدى
التركمان والـعرب الساكن في
ـــــــــنـــــــــاطـق ومـن اجل هــــــــــذه ا

سافة . اختصار ا
نــدعــو إلى حـــوار جــاد بــ كل
ــكـونـات لـلـوصـول إلى حـلـول ا

مستدامة وإدارة مشتركة).
ادة  140فشلت في مبينا ان (ا
إيــجـاد حـل سـلــمـي في كــركـوك
فـــــضال عن وجـــــود طــــروحــــات
أخرى منها تقرير دي ميستورا
 عــــــام  2008الــــــذي دعـــــــا إلى
ـوذج حـل قـبل الــتــوافق عــلى 
االستفتاء وطرح أربعة خيارات
من ضــمـــنــهــا اإلقــلــيم اخلــاص

بكركوك).
وأضاف أن (األخذ بتقرير األ
ـتـحـدة ودخـول حـوار بـرعـاية ا
ـشــاركـة احلــكـومـة يـونــامي و
االحتـاديـة نــسـتـطــيع الـوصـول
إلـى حــــــلــــــول مـن دون شـــــروط
مـسـبــقـة حال لــلـمـشــكالت الـتي

تعاني منها احملافظة).
140 ــــــــادة  واشــــــــار الـى ان (ا
حتـدثت عن تـعيـ مـحكم دولي

للوصول إلى حلول.
وهــــنــــاك قــــرار مــــجــــلس األمن
 1440ينص على أن أحد مهام

يـونامي هـو مسـاعـدة احلكـومة
ـا االحتـاديــة في إيـجـاد حـلـول 
ـــنــاطق يـــســمـى دســتــوريـــاً بــا
ــتـنـازع عـلـيـهـا).واتـهم تـوران ا
االكــــــــراد بـ (رفـض احلــــــــوار و
ــطـــالب من اإلدارة الــســـابــقــة ا

للمحافظة).
WD¹dš b¹b%

مـنــوهـا الى ان (الـدسـتـور حـدد
خــريـطـة حل ولـكـن لـيس حـتـمـاً
أن يـــــؤدي ذلـك إلى الـــــتـــــحــــاق
كركـوك بكـردستـان). وعن سبب
رفـض اجلــــبـــهــــة عــــودة قـــوات
الـــبــيــشــمــركـــة إلى  احملــافــظــة
اوضح تـــوران (نــشـــيــد بـــدفــاع
الــبــيـشــمــركــة عن كل مــكــونـات
احملافظة عندما سيطرت داعش
عــلـى مــنــطــقــة احلــويــجــة لــكن
ســـــبب رفــــضـــــنــــا عـــــودة تــــلك
ــادة 121 الـــــــــقــوات هـــو أن ا
تــنـص عــلـى أن الــبـــيـــشــمـــركــة
حــــرس لإلقـــلـــيـم وبـــالـــتـــالي ال
يـنـبـغي لـهـا أن تـكـون مـوجـودة

خارج حدود كردستان.
وطــرحــنــا بــدالً عـنــهــا تــشــكـيل
قيـادة عملـيات كركـوك من أبناء
ـئة لكل احملافـظة بنـسبة  32با

مكون). 

الـبيـــــــــئة عـبـد اللــــــه هـادي الشـمري
لــ (الـــــــــزمــــــــان) امـس انـه  (مـن خالل
ـيدانـيـة لفـرق مديـريتـنا في الـزيارات ا
ائــــــــية لوحظ تراكم صادر ا مراقبة ا
لــلـــنــفــــــــايــات فـــــــــي نــهــر ســاريــة "
ار ـقـــــــــطع ا خريسـان " وعلى طول ا
من قـنـطـرة خــــــلــيل بـاشـا الى نـاحـيـة

بهرز)  . 
واضـاف الـشمـري ان ( تـراكم النـفـايات
في نهر سـارية " خريـسان " يؤثـر سلبا
على انسيابية مـياه النهر وتلوثه كونه
يــغــذي مــشـــروع مــاء  حي الـــتــحــريــر
ببعقـوبة   وبالتالي يـؤدي الى التأثير
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محمود رضا

احملـافـظـة ومـديـريـة اجملـاري بـعـد
صـادقة على الـكشوفات ان تمت ا
وافـقة على الـتنفـيذ بالـتنسيق وا
مـع احملـافــظــة لــشــؤونـالــتــنــمــيـة
واالعـمار كـما  مـفـاحتة الـدوائر
اخلـــدمـــيـــة العـــداد الـــكـــشـــوفــات
اخلـــاصـــة بـــعـــمل تـــلك الـــدوائـــر
بـاالضـافـة الى مـفـاحتـة مـديـريـتي
ـــاء واجملـــاري بــــلـــديـــة كــــربالء ا
ـــذكــور لـــغـــرض شـــمـــول احلـي ا

باخلدمات االخرى). 


