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ـبارك بـعـد استـكـمال في عـيـد الـفطـر ا
ادة الرخام). أكساء أرضـية الشـارع 
واوضح ان (عــمــلـيــة تــأهــيل الــسـوق
شـــــمــــلت تــــوســـــعــــة الــــشــــارع ورفع
الــتــجــاوزات عــلــيه وانــشــاء الــســقف
كـمـا تــضـمن الـعــمل انـشـاء احلـديــدي
شبكة ميـاه ومجاري جديدة فضال عن
تـصـمــيم شـبــكـة مـطــافئ حـريق داخل

السوق ومنظومة للمراقبة). 
WLN  ‚uÝ

واشار الى ان (الـسوق يربط مـنتصف
ومن اجلهة شارع االمام علي من جـهة
االخــــرى فــــهــــو يــــقـــرب مـن احلــــائـــر
مبـينا ان (السوق احلسيـني الشريف)
همـة واحليوية في يعد من االسـواق ا
مــديـنــة كـربالء فـضـال عن كـونه سـوق
تـراثي يـرجع عـمـره الى اكـثر من 300
عام). يذكر ان العتـبة احلسينية قامت
ــاضي اعــادة تــرمــيم سـوق في ايـار ا

اخلفاف اجملاور لسوق العرب.
شـاريع االسـتـراتيـجـية وكـشف قـسم ا
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ــديــنــة اعــلـن قــسم شــؤون خــدمــات ا
ـقدسة عن الـتابع للـعتـبة احلـسينـية ا
قـرب افـتـتاح مـا يـعـرف بـ االهالي بـ
ــرقـــد االمــام ســـوق الــعـــرب اجملـــاور 
احلـــســ عــلــيه الـــسالم بــعــد اجنــاز

اعمال الترميم. 
ويــأتي تـكــفل الـعــتـبــة بـاعـادة تــرمـيم
ـرقـد وتـأهـيل االســواق الـقـريــبـة من ا
النـهـا تـعـاني من تـقـادم االبـنـيـة فـيـهـا
وعـدم تــنـاسق مـظــهـرهـا مع جــمـالـيـة
ـــــرقــــد ـــــنــــطـــــقــــة احملـــــيــــطـــــة بــــا ا
فــضال عن افـتـقــارهـا البـسط الـشـريف

مقومات السالمة واالمان. 
وقـــال رئــــيس الــــقـــسـم نـــافـع جـــاسم
اخلـفـاجي في بـيـان امس ان (الـكـوادر
ـتـمــثـلـة ــراحل االخـيــرة ا بـاشــرت بـا
ـادة بــأنـشـاء الــسـقـوف وتــغـلـيــفـهـا 
ـالئــمــة لـــلــظــروف الــبــولـي كــابــون ا

البيئية في العراق). 
واضــاف ان (الـسـوق سـيــتم افـتـتـاحه

الـعـراق تـفـتقـر إلـى مـحـارق طـبـية
ـيـاه ـعـاجلـة ا خـاصـة ومـحـطــات 
قــبل تــصــريــفـهــا الى الــنــهــر  مـا
يـجعـلـهـا تـرمي نـفـايـاتـهـا في نـهر
دجــلــة). ولــفـت الى ان (مــا يــفــاقم
ـشــكــلـة تــآكل الــبــنى الــتـحــتــيـة ا
شاريع الصرف الصحي وشبكات
اإلسـالـة ) مشـيـرا الى ان (مـعـاناة
الـعـراق ليـست ولـيدة ظـروف آنـية
بل تمتد الى نـهاية الثـمانينات من
ـنـصــرم بـسـبب اسـتـمـرار الـقـرن ا
احلـــروب واحلــصـــار مـــا أدى الى
ــعـظم تــدهــور الــبــنى الــتـحــتــيــة 
مـشـاريع اخلـدمـات الـعـامة). ورأى
ساءلة راقبة وا محمد  ان(غياب ا
وتـــقــشـي الــفـــســاد اإلداري وقـــلــة
اإلنــفـاق احلــكــومي وعــدم تــعـاون
ؤسـسات في ما بـينها الوزرات وا
وكـذلك تدهـور احلالـة االقـتصـادية
واالجـتـماعـيـة كل هـذا أدى ضعف
وتـلف شـبـكـات اجملـاري وشـبـكـات
اإلســــالــــة وخـــــاصــــة في بــــغــــداد
الـــعـــاصــمـــة مـــا أدى إلى تـــســرب
الـكثـيـر من ميـاه الـصرف الـصحي
نحو نهر دجلة بصورة مباشرة أو
غير مـباشرة) مـضيفـا ان (التلوث
الــنـاجم عن هـذه الـعـمـلـيـات الـذي
طــال الــنـهــر قــد أدى إلى انــتــشـار
أمــراض مــعــويــة خــطــيــرة مــنــهــا
الـكــولـيـرا وكــذلك تـهـديــد احلـيـاة
ـائــيـة والـثـروة الــسـمـكــيـة فـيه). ا
وخلـصت دراسة بـريطانـية حـديثة
إلى أن أنـهـار الـعـالم تـعـرضت إلى
مـسـتـويـات خـطــيـرة من مـخـلـفـات
ـضـادات احلـيويـة تـلـوّث األنـهار ا
حــول الــعـــالم.وأشــارت الــدراســة

لــــنــــدن ومــــصــــر واالردن). وتــــابع ان
ركـز سـيـفـتـتح تـزامـنـا مع االنـتـهاء (ا
مـن مــشـــروع مـــركــز االمـــام احلـــســ

لالمراض السرطانية). 
jÐ«— o¹dÞ

ـــشــروع تــنــفـــذه الــعــتــبــة يــذكــر ان ا
ا على احلسينية على مساحة 12 دو
الـطــريق الـرابـط بـ مـركــز مـحــافـظـة
وان نـــســـبــة كــربـالء ونــاحـــيـــة احلــر
ئة. االجناز فيه بلغت اكثر من  78با
واكـد مـحـافظ كـربالء عـقـيل الـطـريحي
ضرورة الـعمل اجلاد واخلـروج برؤية
متكـاملة من اجل انهـاء مشكلـة االبنية
ـــدرســـيــــة. واضـــاف احملـــافظ خالل ا
لـقائه وفـدا من مـهنـدسي قـسم االبنـية
ــدرســيــة في احملــافــظــة انه (ســيــتم ا
تــخــصـيـص مـبــلغ لــصــيـانــة وتــأهـيل
ـتــضـررة في قــضـاء ــدارس ا بـعض ا
ركـز وبقـية االقـضيـة والنـواحي بعد ا
اعــداد كـــشـــوفـــات من قـــبل الـــقـــسم).
مــــشـــيــــرا الى انـه (ذلك يـــأتـي في ظل

في العتبة احلسينية عن موعد افتتاح
ــركـز اخلــاص بـاألبــحــاث الـعــلـمــيـة ا
ـــحــاربـــة أمــراض الـــتــخـــصــصـــيــة 
الـسرطـان. وقال رئـيس الـقسم مـنتـظر
جــبــار امس ان (الــعــتـبــة اســتــكــمـلت
ـركـز االبـحـاث الـتـصـامـيم اخلـاصـة 
الــعــلـمــيـة والــتـطــويـريــة الـتي تــعـنى

حاربة مرض السرطان). 
واضـاف ان (العـتـبة جلـأت الى انـشاء
ركز الن العراق بحاجة للتطوير هذا ا
في مـجــال مـحـاربــة الـسـرطــان ونـشـر
رض الوعي وخصوصا بـعد انتشار ا
فضال عن وبشكل كـبير في احملـافظات
ـركـز بـتـطـويـر الـكـوادر الـطـبـيـة دور ا
الــتــخـــصــصــيــة).  واوضح جــبــار ان
ــركــز ســيـــكــون االول من نــوعه في (ا
ـا ســيـتــضـمــنه من تـقــنـيـات الــعـراق 
وخـبرات اجـنـبـيـة سـتـسـاهم بـتـطـوير
مـبـيـناً ان الكـوادر الـطـبيـة الـعـراقـية "
ـركـز سـيــرتـبط وبـشــكل مـبـاشـر مع "ا
ــتـطـورة في ــراكـز الـطــبـيـة ا احـدث ا

ـســتــمـر لــلـنــهــوض بـواقع الــســعي ا
ـــدرســيــة فـي كــربالء). من االبـــنــيــة ا
جــانــبه عـــرض مــديــر قــسـم االبــنــيــة
ـهندس مؤيـد عبد احلس درسية ا ا
ــهــمــة ـــواضع ا االســدي (عــددا من ا
الـتي تـخـص الـواقع الـتـربـوي ومـنـها
ــشـــاكل الــتي ـــدرســيــة وا االبــنــيــة ا
الي تـواجـهـهـا واحلـاجة الـى الدعـم ا
ـعنـوي). مضيـفا انـه (تمت مـوافقة وا
ـؤتـمـر احملـافـظــة عـلى دعم ورعـايــة ا
ـدرسية والذي العلـمي االول لالبنية ا
يــــــعــــــد االول مـن نــــــوعه فـي الــــــبالد
ـدرسية شـاركة مديـريات االبـنية ا و
فـي بـــغـــداد ومــــحـــافـــظــــات الـــفـــرات
االوسط). ويذكـر ان احملافظ قـد التقى
ـدرسـية وفـدا مـن مـهـنـدسي االبـنـيـة ا
فـي احملــافـــظــة و الـــتــبـــاحث حــول
آليات النـهوض بهذا الـقطاع احليوي
ــهم من خالل حل مــشــكــلـة االبــنــيـة ا
ــكــتــظــة وانــهــاء الــدوام ــدرســيــة ا ا
دارس. الثالثي والرباعي في بعض ا

ضــــــــفــــــــافـه فـي الــــــــشــــــــرب وفي
اإلســتـخــدامـات األخـرى). واوضح
ـدن جتعل مـحمـد ان (معـظم هذه ا
من ضـفـاف النـهـر مكـبـاً لنـفـاياتـها
اخملـتلـفة من مـنزلـية الى صـناعـية
ــصـــانع الـــتي مــثـل مـــخــلـــفـــات ا
ــواد الــكــيــمــيــائــيــة تــســتــخـــدم ا
ـصــافي الـنـفـطـيـة أو الـسـامـة وا
ـلـوثة ـبـازل ا زراعـيـة مـثـل مـيـاه ا
ـبـيـدات بـاألسـمــدة الـكـيـمــاويـة وا
احلـشـريـة) مـضـيـفـا ان (مـخـلـفات
اخلــدمــات الـطــبــيــة الــصـادرة عن
ــسـتــشـفــيـات تــزيـد من خــطـورة ا
شـكـلـة كـون مـعظم مـسـتـشـفـيات ا

ÍuÝu*« nODK « b³Ž ≠ œ«bGÐ

ائـية رمـضان ـوارد ا حـذر خبـير ا
حـمـزة مـحـمد من خـطـورة الـتـلوث
الــذي يـــعــانــيه نــهــر دجــلــة جــراء
مـــخـــلـــفـــات اخلــدمـــات الـــطـــبـــيــة
ــســتــشــفــيــات مــا الــصــادرة عن ا
يؤدي الى انتشـار االمراض ومنها
الــــكـــــولــــيــــرا ونـــــفــــوق الــــثــــروة
احلـيـوانـيـة مـوضـحـا ان مـا يـزيـد
ـشكـلـة افتـقار مـعظم من خـطورة ا
مـسـتـشـفـيـات الـعـراق إلـى مـحارق
ـعـاجلـة طـبـيـة خـاصـة ومـحـطـات 
يـاه قبل تـصريـفهـا الى النـهر ما ا
يـجعـلـهـا تـرمي نـفـايـاتـهـا في نـهر

دجلة. 
وقال مـحمـد لـ(الزمان) مـعلـقا على
نـتـائج دراســة بـريـطـانــيـة حـديـثـة
افـادت بـتعـرض أنـهـار الـعالم ومن
بينها دجلـة إلى مستويات خطيرة
ـضادات احلـيـوية  من مـخـلفـات ا
ان (نـــهــــر دجـــلـــة يــــتـــعـــرض إلى
عمـليات تـلوث غيـر مسيـطر علـيها
في معـظـم االحيـان كون نهـر دجلة
ـدن له خـمـسـة روافـد تـمـر كـلـهـا 
كبـيرة أو قصـبات) مـشيرا الى ان
ـــصـــدر (دجـــلـــة وروافـــده تـــعـــد ا
ــــيــــاه اإلســـالــــة الـــتي الــــرئـــيس 
يـسـتـخـدمـها مـعـظـم السـكـان عـلى

األولى من نوعها إلى أن الباحث
فـيهـا جمـعـوا عيـنات من أنـهار في
72 دولـة حــول الـعـالم بـواقع 711
مـــوقــعـــا.ووجـــدت الــدراســـة الــتي
أجـراهـا باحـثـون في جامـعـة يورك
ـضادات احليوية البريـطانية أن ا
مـوجـودة في تـلك األنــهـار بـنـسـبـة

ئة. 65 في ا
…dODš  U¹u²

ـســتـويـات اخلــطـيـرة من وكـانت ا
الــتــلـوث هــذا مــوجــودة في آســيـا
وأفــريـقــيــا إذ جتـاوزت بــعــشـرات
األضــعـاف نـسـبـة الـتـلـوث في دول
مـثل بـنـغالدش وكـينـيـا ونـيجـيـريا
ــضـادات الــسـقـف األمن لــوجــود ا
ياه.أمـا أسوأ حالة احليويـة في ا
حــسب الــبـاحــثــ فــقـد كــانت في
بنغالدش حيث وصـلت مستويات
عروف تركيـز عقار متـرونيدازول ا
في الـعراق جتـاريا بـاسم فاليـجيل
ـعـاجلـة الـعدوى  الـذي يـسـتـخدم 
البـكـتيـرية إلى 300 مرة أكـثر من
ــســتـويــات الـطــبــيـعــيـة. وتــقـول ا
ــسـتــويـات ـيــة إن ا تــقـديــرات عــا
اآلمــنـة لــلــمــضـادات احلــيــويـة في
مـياه األنـهـار يجب أن تـتـراوح ب
 20ألــفـا - 32ألف نــانــوغــرام لـكل
لتر وذلك يعتمد أيضا على نوعية
ــــــضـــــادات احلـــــيــــــة. وتـــــوصل ا
الباحـثون البريطـانيون إلى وجود
 14مـــضــادا حــيــويـــا شــائــعــا في
عــيـــنــات الـــدراســة مـــنــهـــا عــقــار
ـعروف في الـعراق يـثوبـر ا تـر
سـتخدم جتاريـا باسم مـيثبـر وا
ــــســــالك في عـالج الــــتــــهـــابــــات ا
ـئة الـبـولـيـة مـوجـود في 43 في ا
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أكــتبُ بـ احلــ واحلـ ســطـوراً أُمــجّــد فـيــهـا عــراقـيــ جنـحــوا في إبـراز
أصالـتهم عَـبْرَ مـواقف نبـيلـة وقضـايا جـميـلة أثبـتوا من خـاللها أنـهم شعب
روءة واالنسانـية والشـهامة ما يـقفز به الى الذروة عريـق  يحمل من سمـات ا

.
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شرق قد يـتنكر له حـتى بعض العراقـي إمّا عن بالدةٍ وقصور وهذا الـواقع ا
في الفـهم  وإمّا عن انتـقام وضغـائن نتيجـة فشلـهم في جتاربهم احلـياتية...

فضالً عمن ناصَبَ العراقَ وأهله العداء حسداً له ...
?

زايدات على باقي الشعوب  وال من باب االفتراضات أننا ال ننطلق من باب ا
ا ننطـلق من وقائع ناطقـة تشهد لـلعراقي واألخيـلة والتصـورات النظريـة وا
ـرهف  والــشـعــور االنـسـانـي الـرقـيق بــدرجـات عــالـيـة مـن احلس الـوطــني ا

وسالمة الطوية  والنُبل واخلُلق الرفيع ...
-4-

قالة موقفُ شابٍّ عراقيٍّ قيل لَهُ : وآخر موقف هزّني ودفعني الى كتابة هذه ا
ثالً عن الشباب العراقي) . حتدّث الى (قناتنا الفضائية 

ـوضوعـيـة بـعـيداً عن ـفتـون بـحـبّه  و وبدأ الـشـاب يـتـحدث عن وطـنه بـلـغـة ا
ندوبِ القناة الفضائية ذلك . فارقات خاصة  فلم يرق  تقصي الثغرات وا

وهنا أوقفوا التصوير .
ثم جاءه مندوبُ الفضائية وقال :

اننـا كنا نريدك أنْ تـسلّط األضواء على السـلبيات  بيـنما رأيناك تـنحو منحى
آخر ..!!

ثم حذّره من ذلك وقال :
انك اذا بقيتَ تتحدثُ بهذه اللهجة ستخسرُ صفتَك التمثيلة لشباب العراق..
ولم يـر منـدوب الـقـنـاة الـفـضائـيـة من هـذا الـشـاب الـعـراقي االّ االصـرار على
وضوعـيّة  رافضـاً ايَّ لونٍ من ألوان الزيغ احلديـث العابق بشـذا احلقيـقة وا

ستقيم . أو االنحراف عن نهجه ا
فاجأة كانت مرّة للغاية . فتركه مندوبُ القناة الى أنْ أكمل حديثَه ولكن ا

والسؤال اآلن :
فاجأة ? ما هي ا

واجلواب :
انـهم قرروا إهـمالَ مـا سُجّل لـهذا الـشـاب من حديث  حـتى كأنه لم يُـدلِ بايّ

حديث ...!!
-5-

انّ هـذه القـنـاة ال تـريد لـلـعـراق أنْ يُذكـر في االعالم االّ وهـو يـئن من األوجاع
ضيئة  رهقة دون االشارة الى النقاط ا واألوضاع ا

وتــريـد ان تـصــوّر الـشـاب الــعـراقي في حــال سـأمٍ وتـبــرمٍ وتـطــلعٍ شـديـد الى
الهجرة خارج الوطن .

انهـا تـنـطـلق من مـنـطـلق عـدائي لئـيم  يـدل عـلـــى شـدة االنـحـدار الى سـفوح
األحقاد .

-6-
ـقـبـور(...) انّ الـذيـن أقـامـوا مـآدب االفـطـار وأعـلـنـوا أنّ ثـوابَــهـا لـلـدكـتـاتـور ا
واخــوانـهم من الــرضـاعـة  مــازالـوا عـلى جــهـلـهـم وعـنـادهم وهم ال يــتـركـون
فرصَـةً تمـر دون محـاولة مـنهم السـتثـمارهـا لصـالح النـظام الذي لـم ينجح االّ

في قـتل مواطنيه وتـعذيبهم وبـناء القصـور الفارهة على
ـقــابـر اجلـمـاعـيـة) جـمـاجـمـهم  ولــو لم تـكن له اال (ا
الـتي لم تُكـتشف كـلُّهـا حلدّ اآلن لـكفـاه ذلك عاراً في

الدنيا ونارا في االخرة .

سـؤال مباشـر له افرع هل اسـتقـالة العـبادي من حـزب الدعـوة حدث مهم و
ن?

هل استفادت الدعوة من العبادي ام العكس?
هل قدم الـعبـادي سنـوات رئاسته شـيئـا يشبه نـقاطه الـتي طالب بـها حزبه في

منشور استقالته?
حـيـدر جواد شـخـص مـزدوج اجلـنسـيـة شـغل مـنـاصـب في حـكـومـة الـعراق
ــانـيـا و رئـيس وزراء و بــأسـتـثـنـاء ضــمن حـصـة حلـزب الــدعـوة وزيـرا و بـر
الكي اما االنتـخابات االخـيرة فصوره كـانت دوما تدل على تـمسكه بنـوري ا
وقد شـكل ائتالف النصر- عنـدما اصبح رئيسا للـوزراء- فقد تعود ان يسمع
ـالـكي مـثل" الـقـائد ـالـكي كـلـمـات تـشـبه او تـقل حـدة عن كـلـمـات خـصـوم ا ا
الـضرورة" وهي اسـتـعـارة من الـبـعث ماكـان يـجب عـلى االسالمي الـبـريـطاني

اجلنسية ان يستعيرها.
عـارضة ان صح منـشـور التـرك للـدعـوة فحـزب الدعـوة كمـا نـعرفه من ايـام ا
والسـلـطة يـتفـضل عـلى من هم مثل الـعـبادي فـالرجل لم يـعـرف عنه ال حـمله
لـلــسالح مـقــاتال و ال كـاتـبــا و ال اقـتــصـاديـا يــسـتـعــان به قـبل ذاك لــتـمـويل
ـفاوضـ فـهو لـيس كـأبراهـيم اجلعـفـري في استـعداده احلـزب و ليس من ا
ــالـكي و ال العب ادوار مـثل حــلـيم الـزهـيـري اخلــطـابي وال تـنـظــيـمي مـثل ا
ببـساطـة هو ابو يـسر و هـو ومهمـا فتـشت في اشباه له ضـمن مئـات االسماء
في العـمل احلزبي في الـعراق فلن جتـد شخصـية مهـما قل تأثـيرها ال تـتفوق

عليه ومعروفة سمعته منذ كان وزيرا لالتصاالت!
ا توقع له العبادي انه سيكون حزبا ا اسعد الدعوة اكثر  قرار االستقالة ر
مـغـتـمـا بـفـقـدانه الـلـهم اال اذا ثـبت ان ابـا يسـر قـد هـدى بـعض الـبـريـطـانـي
لالسالم وادخـلـهم ضـمن خاليـا احلـزب جـنب بـراءة اخـتـراع مـصـعـده الـذي

وصف يوما في مقابلة تلفزيونية الله اعلم.
استـقالـته مهمـة عنـده ال عند حـزبه وقد تـأخرت عنـد حزبه ال عـنده فهـو يريد
ان يتـذكره االخرون ويلتفتوا اليه ويقال عنه: استقال العبادي و اعطى نقاطا
ـراجـعـة ذاتـية لـلـحـزب اهـمهـا حـقن الـقـيـادة بدم جـديـد. وكـلـمـة حقن ال عـدة 

رير في حكومة العبادي. تتناسب و الواقع الصحي ا
حـقـيـقـة ان دعــواه لـنـكـران الـذات في مـذكـرة االسـتـقـالـة لم تـشـبه فـعـاله ايـام
رئاسـته التي سـجلـت عبادة ذات فـائقـة فالـداعيـة حسب وصـفه لنـفسه يـبقى
سيـرة وحرصه على الوعد يسـتعير مـفردات النظـام السابق من اجلنـدية و ا
بأن يـبـقى وفـيا لـهـما نـاسـيـا انه يقـدم سـاعة ال فـائـدة من اقـدام فقـد جـاهد
للـبقاء لفترة ثانية جهادا لو ركـزه على خدمات الكهرباء لتحسنت وعلى االمن
السـتقـر و عـلى كشـف الفـسـاد النكـشف ونـسي ايـضا انه كـان ابـلغ شورى

سؤول مزورة.! احلزب يوم عاتبوه على مزور بالقول: اغلب شهادات ا
ـواطن فهي تشـبه مقبالت امـا وصاياه بـاجلهوزيـة في التعـاطي مع الوطن و ا
الئكة التي الطـعام فهي كالئش اقـوال و كتابات ملـها الناس و مـلتها حـتى ا
واطن العـراقي داسه البعث و داسه من جـاء بعد البعث تـكتب السيئـات فا
ـال العـام ولـيس للـعبـادي ان يـنتـقد اخـوته في االثراء ولو فـقط بـاالثراء من ا

فهو منهم.
ـا اراد ان يـقـول انه لـيـس مع ايـران وايـران قـد تـتــأثـر بـأن يـتـرك شـخص ر
مؤثـر مسـاندتهـا شخص مـثل حسن نـصر الله او مـثل بشـار االسد او مثل
ــكن ان تـكــون" بـعــازته" كـمــا يـقـال اي شــخص اال ابـا يــسـر فــأن ايـران ال 

بالدارجة.
ومالحـظة سـريـعة ايـضـا فالـنـاس في رمضـان ال يـصح مع صيـامـهم اال قول

الصدق.
ببـساطة الـسيـد العبـادي افاد من الدعـوة و من احلكومـات العراقـية و هو و
هي" احلزب و احلكومات" لم تنل فائدة منه الجئ عاد واصبح مسؤوال ضمن
حــصـة فـأخــذ اراض و امـواال و جـوازا دبــلـومـاســيـا و اصـبح ثــريـا و زعـيم

ان. وبعكـسه و بدل نصح حزبه فليقدم تـشكيل داخل البر
لـلـنـاس بــالـوثـائق فـائــدة لـلـعـراق و حلــزبه حتـصـلت من

وجوده.
بـسم الله الرحمن الـرحيم" و تلك نـعمة تمـنعا عليّ ان

عبدّت بني اسرائيل"
صدق الله العظيم.

من مواقع األنهار التي جلبت منها
العينات.

 U¹UH½  UHK

ومن األنــــــهــــــار الــــــتـي درســــــهـــــا
ــز الــبـــاحـــثــون: دجـــلـــة والــتـــا
والــســ والـتــيــبـر فـي إيـطــالــيـا
ـر عـبـر دول عدة ومـيـكـونغ الـذي 
في آســيــا مـــثل الــصــ وتــايالنــد

ار. وميا
ـواقع عالـية ووجـد البـاحثـون أن ا
اخلـــطــــورة كـــانـت عـــادة بــــجـــوار
مـحــطـات مــعـاجلــة مـيــاه الـصـرف
الــــــــصــــــــحـي ومــــــــخــــــــلــــــــفــــــــات
الـنـفـايـات.وخـلـصـوا إلى أن تـلـوث
ضادات احليوية مشكلة األنهار با
ية فبينما تصل إلى مستويات عا
قـيـاسـيـة في آسـيا وأفـريـقـيـا فهي
موجودة أيضا في أوروبا وأميركا

الشمالية وإن بنسبة أقل.

dDH « bOŽ W³ÝUM0 l u  ±∞∞ w  WM¹“  «dA½ VBMð œ«bGÐ W½U √

bOF « bFÐ WOMJ «  «“ËU−² « W'UF  Êu½U‡  l¹dAð ‰ULJ²Ý≈∫w½«œu «
—cM  wB  ‡ œ«bGÐ

اعـلنت امـانة بـغداد امس االربـعاء
ـبـاشرة بـنـصب نشـرات زيـنة في ا
ـنـاسـبـة عـيـد الـفـطـر  100مـوقع 
بـارك بالعـاصمة.وقـالت في بيان ا
إن (الدوائر الـبلدية وبـالتعاون مع
تـنزهات والتشـجير وقسم دائرة ا
الـكــهـربــاء والـتـزيــيـنــات بـاشـرت
بنصب الـنشرات الضـوئية ومعالم
الـزيـنـة واجملـسمـات الـضـوئـية في
عــــدد من الــــشــــوارع الـــرئــــيــــســـة
والساحات والتقاطعات واجلسور
ــــشـــاة واجملـــســــرات وجــــســـور ا
ـبـارك في ـنـاسـبـة عـيـد الـفـطـر ا
بـغـداد) مـضـيـفـة انـهـا (تـعمـل على
التـنسـيق مع وزارة الكـهربـاء على
اسـتـثـنـاء النـشـرات الـضـوئـيـة من
ـبـرمج في جـمـيع مـنـاطق الـقـطع ا

العاصمة بغداد) 
تنزهات واشارت الى انها(هيأت ا
واحلـدائق الـتـابـعـة لـهـا مع نـصب
ألـعـاب االطفـال مـجـانـاً الى جانب
تـهـيـئة مـتـنـزه الزوراء والـتـنـسيق
مـع مــدن األلــعــاب االســـتــثــمــاريــة
ــتــحف الــبــغـدادي وفــتح ابـواب ا
امام الزائرين طيلة ايام عيد الفطر

ـبــارك). وأعـلـنت األمـانـة عن رفع ا
الـكـتل الـكـونـكـريـتيـة وفـتـح شارع
ـــــــلـــــــوك غـــــــربي الـــــــرؤســـــــاء وا
الـــعـــاصـــمـــة.وقــالـت في بـــيــان إن
ــنــصـــور رفــعت الــكــتل (بـــلــديــة ا
الــكــونـــكــريــتــيـــة وفــتــحت شــارع
سـمى شـعـبـياً ـلـوك ا الـرؤسـاء وا
بـشـارع الـسـفارة الـلـيـبيـة بـالـكامل
ــغــلـق مــنــذ ســنــة  2004بــعــد وا
ـوافــقــات االمــنــيـة اســتــحــصــال ا
الـالزمـــة)وأضــــافـت أن (الــــكـــوادر
اخلـدمـية بـاشرت بـعـد ذلك بـحمـلة

لتنظيف وغسل الشارع).
 ö−Ž —Ëd

فـي غـــضـــون ذلـك  قـــررت قـــيـــادة
عـمـليـات بـغداد مـنع مـرور عجالت
احلــمل الـثـقـيـلـة عـلى جـسـرين في
العـاصمة.وقـالت في بيان امس ان
مــنع مـــرور عــجالت احلـــمل الــتي
يــتـــجــاوز وزنـــهــا 20 طـــنــاً عـــبــر
جـسـري ديالـى اجلديـد والـفـرنسي
جـــــاء (من أجـل سالمــــة ســـــائــــقي
الـشـاحـنـات وبـنـاء عـلى الـتـوصـية
ديريـة الطـرق واجلسور السـابقـة 
ـنع في مـحـافـظـة بـغـداد) عـازيـة ا
(ألســبــاب فــنــيـة تــتــعــلق بــكــفـاءة

اجلـســرين). من جـهـة اخـرى أعـلن
عــضــو جلـــنــة مــراقـــبـــة تـــنــفـــيــذ
الـبـرنامج الــحـكـومـي والـتـخـطيط
االســتــراتـيــجي الـنـيــابـيـة مــحـمـد
شــيــاع الـــســوداني ان االجــراءات
الــتـشـــريـعــيـة لـــقــانــون مــعــاجلـة
الـــتـــجــاوزات الـــســكـــنــيـــة ســوف
تـــســـتـــكـــمل بــــعـــد عـــطـــلـــة عـــيــد
الـــفـطـر.وقـال الـسـوداني في بـيـان
امس ان (الــقــانـــون كــان قــد قــدمه
مجـلس الـــوزراء وهو من مـشاريع
الـــقــوانـــ الـــتي تـــمـــثل أولـــويــة
لـلــبــرنـامج الــوزاري الــذي أقـر في
مـــوضـــحـــا أن ــــاضــي) شــــبـــاط ا
(مجلس الـنواب قد عـرض القانون
لـلــقــراءة األولى وقـد كــانـت هــنـاك
ــــداخالت ـالحــظـــات وا بـــعـض ا
ــوضــوع كـونه يــأتي في بــشـــأن ا
ظل وجود أكـثر من مـشروع قـانون
ــوضــوع نـفــسه).وأكـد يــتـعــلق بـا
الـسوداني أن (الــقــانــون يأتي في
ضـمن سلـسلـة قـوان وتـشريـعات
تتطلبـها سياسة اإلسـكان الوطنية
الــــــتـي أقــــــــرت عــــــام 2010 وتــم
تـــحــديــثـــهــا عـــام 2016 بــهــدف
معاجلة الــتجاوزات السـكنية على

لوكة للدولة أو البلديات) أراض 
ونـــــوه الـى أن (هـــــذا الـــــقـــــانــــون
يـــهــدف الـــى تــصـحـيح الــوضـع
الــقــانوني لـلـمـتـجاوزين من خالل
اســتـئــجـار االراضي الــتي شـيـدوا
دوراً سكـنيـة عليـها عـلى أن تكون
ناطق الـسكنية االرض في ضمن ا
على وفــق الـتصـامـيـم االساسـيـة
والـتفـصيـليـة لـلــمـدن وأن يــكـون
الـــبـــنـــاء عـــلى وفــق اخملــطــطــات

ـــشـــار الــيـهـــا فــي مـا يــتـعــلـق ا
بـــــالـــــتـــخـــــطـــــيـط الـــــعــــمــــرانـي
ـــطـلــوبــة فـضال والــتـصــامــيـم ا
عـلـى فـــرض مــبــلـغ مــالـي يــحــدد
مـــــقــــداره بـــــقـــــرار يــــصـــدر عـن
مـــجـــلـس الـــــوزراء عـــلـى كـل مـن
تــجـــاوز عـــلـى عـــقــارات الـــدولــة
ودوائــرهــا والـبـلـديـات في ضمن
حـدود التـصاميم االساسـية للمدن
مـن دون الــــــــحـــــــصــــــــول عــــــــلـى

ـوافـقـة األصـولـيـة). ا
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واوضـح الــســوداني ان (الــقــانـون
ــســـتــأجــر هــو يـــلــزم أن يـــكــون ا
الــشـاغـل الــفـعــلـي لــلـعــقـار وأال
يـــمـــلـك هـــو او زوجــتـه او أوالده
الــقـــاصـــرون دار سـكـن او قـطــعـة
ارض ســــــكــــــنـــــيــــــة أو ســـــبـق لـه
احلــصـول عــلـى قـــطــعــة ارض او
وحــــدة ســـكـــنـــيـــة مـن الــدولــة او
اجلمعيـات التعاونـية) مشيرا الى
ان(مــدة االســتــئــجــار حتـدد بـ 25
سـنــة اسـتــثـنــاء من قـانــون الـبـيع
وايــجـار امـــوال الـدولــة ذي الـعـدد
21 لـســنـة 2013 عــلـى ان تـــؤول
ـســتـحـصــلـة عـلى وفق االمـــوال ا
أحكام القانون الى اخلزينة العامة
على ان تخصص ألغــراض تطوير
ـنشآت البـنى التـحتـية وحتـس ا
ــنـاطق ــشـيــدة واخلــدمــات في ا ا

العشوائية).
يــذكــر ان الــلــجـــــــــنــة الــنــيــابــيـة
كــــانـــــــت قــــد اقـــامت مــــؤخــــــــرا
ورشـة متـخصـصة نـاقشت أسـباب
أزمـــــــة الــــــســـــــكـن في الـــــــعــــــراق

ومعاجلاتها.
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