
ح��ذر رئي�س جلنة ال�صحة يف جمل�س حمافظة كربالء 
ع��الء الغامن��ي، م��ن "كارث��ة" �صحي��ة ق��د ت�صهدها 
املحافظ��ة يف زي��ارة اأربعيني��ة الإم��ام احل�صني )ع( 
املقبلة ب�صبب نق�س الأدوية، حممال احلكومة املحلية 
يف كرب��الء م�صوؤولية ذل��ك. وقال الغامني  اإن "�صحة 
كربالء تع��اين من نق���س يف الأدوي��ة وامل�صتلزمات 
ال�صحي��ة"، م�ص��را اىل اأن "خط��ة زي��ارة العا�رش من 
حم��رم املا�صي��ة كان��ت دون دعم احلكوم��ة املحلية 
التي اأدارت وجهها عن �صحة كربالء وكاأمنا ال�صحة 
مو�ص��وع ثان��وي ولي�س رئي�صي��ا". وتاب��ع الغامني، 
اأن "املو�ص��وع اذا ا�صتم��ر به��ذا احل��ال ومل ت�صتج��ب 
احلكومة املحلية واملركزية لحتياجات دائرة �صحة 
املحافظة �صوف يتح��ول المر اىل كارثة يف الزيارة 
املقبلة"، م�صيفا "اأحمل احلكومة املحلية يف كربالء 
م�صوؤولية هذه الكارثة لأنها �رشفت اموالها على غر 

القطاع ال�صحي". 

اأعلنت رئي�س جلنة ال�صحة يف جمل�س حمافظة دياىل جناة 
الطائ��ي، ع��ن ت�صكيل جلن��ة مركزية للق�ص��اء على ظاهرة 
"ال�صما�رشة" يف �صارع الأطباء ببعقوبة، فيما اأ�صارت اىل 
اأن اللجنة اتفقت مع نقابة الأطباء على توفر رعاية طبية 
للنازح��ني واملتعففني يف عي��ادات الأطباء اخلا�صة لرفع 
الع��بء عنهم.وقال��ت الطائي اإن جلنته��ا "عقدت اجتماعا 
مو�صع��ا م��ع مدير عام دائ��رة �صحة دياىل عل��ي التميمي 
ووف��د من نقاب��ة الطب��اء"، مبينة اأن "الجتم��اع ت�صمن 
التف��اق على ت�صكيل جلن��ة مركزية للق�ص��اء على ظاهرة 
ال�صما���رشة والدلل��ني يف �ص��ارع الطب��اء و�ص��ط ب عقوب��ة 
والت��ي ب��داأت ت�ص��يء ملهن��ة الطب".واأ�صاف��ت الطائي، اأن 
"الجتم��اع خ��رج بتو�صي��ات متعددة ابرزه��ا م�صاعفة 
اجله��ود اخلا�صة باإنهاء ظاه��رة ال�صيدليات واملختربات 
الوهمي��ة واغ��الق اي��ة عي��ادة طبية غ��ر جم��ازة ر�صميا 
وتعزيز نوافذ ا�صتالم ال�صكاوى من املواطنني"، م�صرة اىل 
اأن "اتفاق��ا �صامال جرى مع نقاب��ة الطباء لتوفر رعاية 
طبي��ة وفق �صيغ��ة منا�صبة يف عيادات الطب��اء اخلا�صة 
للنازح��ني واملتعفف��ني وذوي ال�صه��داء مل�صاعدته��م على 
جت��اوز املرحل��ة ال�صعبة".واعتربت الطائ��ي اأن "التفاق 
م��ع نقاب��ة الطباء بداي��ة مب�رشة لهايل دي��اىل، اذ ميثل 
م�صارا ايجابي��ا داعما ل�رشائح هي باأم���س احلاجة للعون 

وامل�صاعدة من قبل نقابة الطباء، 
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عل��ى طوال قرن كام��ل من الزم��ان �صهد اأبو 
نوؤا�س كل الق�ص�س التي من املمكن ان حتاك 
يف العامل م��رت عليه اعظ��م ال�صخ�صيات يف 
الع��راق وحتى ا�صغر مواطن فيه، �صهد معظم 
كرنفالت العا�صمة وكان دائما اليد احلانية 
التي تربت على كتف من اآملته احلياة ودفعت 

به بعيدا عن اأبواب �صعادتها.
الأل��ق والإح�صا���س الغريب ال��ذي ي�صعرنا به 
هذا ال�صارع حتى لو كنا منر يف دروبه يوميا 
ه��و ما ميك��ن اأن يحيلن��ا  اىل غرائبية بغداد 
ه��ذه املدينة الغام�ص��ة وال�صاحرة بكل �صيء 
فيها اإذ اكت�ص��ب اأبو نوؤا�س بع�صا من �صحرها 
..روؤية الأ�صجار اخل�رشاء وهي يغ�صلها املطر 
يف اأي��ام ال�صت��اء وال�ص��ارع املبت��ل مبياهها 
وال�صابلة الذين يحمل��ون مظالتهم وال�صكون 
الذي يخيم على املكان ورائحة املطر و�صوت 
امل��اء والع�صافر هذه ال�صورة التي تعيد لنا 
امل�صاهد الأوىل يف ذاكرتنا امل�صرتكة مع اأبو 
نوؤا���س الذي لب��د وان يكون قد ن��ال ن�صيبًا 
م��ن فرحنا او حزننا. ي�صر اأبو نوؤا�س مع نهر 
دجلة من جان��ب الر�صافة والذي عرف على 
م��دى تاريخ بغداد احلدي��ث باأنه اهم مناطق 
ال�صهر وال�صمر فليالي��ه ت�صاء باأنوار ع�رشات 
الكازينوه��ات واملطاع��م والفن��ادق الراقية 
املطل��ة على دجلة. فتمي��زت ليايل ابو نوؤا�س 
برائحة �صمكها )امل�صَكوف( التي حني ت�صمها 
تبع��ث يف خاط��رك الف الذكري��ات، فه��ذه 
الكل��ة البغدادي��ة ي�صع��ب ان جتدها يف كل 
بق��اع الر�س ويقول��ون ان الذي مل يذقها مل 
ي�صاه��د بغداد،  يجلب الزوار كل ليلة ليعي�صوا 
احالمه��م و�صوقه��م اىل الذكري��ات، مطلقني 
نظره��م اىل اخل�ص��ار املمتد كاأن��ه طوق من 
اجلن��ان. ويبق��ى �ص��ارع اب��و نوؤا���س يناجي 
ع�صاق��ه لينهال��وا من عب��ق جمال��ه ال�صاحر، 
وتل��ك الن��وادي الت��ي تت��الألأ عل��ى �صواطئ��ه 
لتزي��ده جم��اًل وبه��اء، وتل��ك القناديل التي 
ت�ص��يء مطاع��م ال�صمك)امل�صك��وف( ، حي��ث 

ت�صتقر ذكريات الزمن اجلميل.
فاأزدهرت املقاهي والكازينوهات واملطاعم 
حت��ى عق��د الثمانينيات من الق��رن املا�صي 
ب�)ع�ص��اق الأكل��ة البغدادي��ة( ال�صيل��ة، كما 
ازدحم��ت بال��رواد م��ن جمي��ع املحافظ��ات 
وال�صي��اح الع��رب والأجان��ب فم��ا ان ي�ص��ل 
امل��رء اىل بداي��ة ال�ص��ارع حتى ي��رى دخانًا 
خفيف��ًا يت�صاع��د من بقايا احلط��ب امل�صتعل 
تف��وح من��ه رائح��ة ال�ص��واء فتبداأ)ع�صاف��ر 
الندف��اع  تعج��ل  لك��ي  بالزقزق��ة  املع��دة( 
باجت��اه املطاعم املمت��دة على مرمى الب�رش 
لختي��ار النوع واحلجم لل�صم��ك الذي يتقافز 
يف احوا�س خا�صة ملونة اعدت لهذا الغر�س 

تتو�صطه��ا ناف��ورات جت��ذب الناظ��ر وت�ص��ده 
اليها.. ويب��داأ �صاحب املطع��م يعدد ا�صناف 
و  )الكط��ان(  و  )ال�صب��وط(  النه��ري  ال�صم��ك 
)البن��ي( وعلي��ك ان تختار ال�صمك��ة التي يتم 
ا�صطياده��ا ب�صبك��ة يدوي��ة خا�ص��ة وتذب��ح 
امامك ثم تعلق على اعواد خ�صبية او اغ�صان 
رفيع��ة تقط��ع م��ن ال�صج��ار وعادة م��ا يتم 
و�صع اع��داد ال�صمك على �صكل دائري ونران 
احلط��ب امل�صتع��ل يف الو�ص��ط فيب��داأ ال�صم��ك 
بامت�صا�س احلرارة ع��ن بعد ثم يقلب الظهر 
عل��ى اجلم��ر املفرو���س لك��ي يكتم��ل ال�صواء. 
ي�ص��ار اىل انه  يقع على ال�صفة ال�رشقية جهة 
الر�صاف��ة م��ن نه��ر دجلة وي�ص��ر معها ميتد 
بني ج���رش اجلمهوري��ة )ج�رش امللك��ة عالية 
�صابق��ا( يف منطق��ة الباب ال�رشق��ي واجل�رش 
املعل��ق يف منطق��ة الك��رادة ال�رشقي��ة. �صمي 
ه��ذا ال�ص��ارع عل��ى ا�ص��م ال�صاع��ر اأب��و نوؤا�س 

ال��ذي توف��ى يف بغداد �صن��ة 198ه���. ي�صم 
عل��ى مدى تاريخ بغداد احلدي��ث ومنذ القرن 
املا�ص��ي اأح��د اأه��م مناط��ق ال�صه��ر وال�صمر 
حيث متت��د على طول ال�ص��ارع املقاهي على 
�صاط��ئ نهر دجلة، ه��ذه املقاه��ي املتباينة 
ب��ني الب�صيطة والراقية والت��ي يجمعها �صيء 
واح��د ه��و تقدميها وجب��ة الع�ص��اء التقليدية 
من ال�صمك امل�صوي )امل�صكوف( على الطريقة 
العراقية، مع وجب��ات اأخرى تقليدية و�صهية 
اأخرى مثل التكه والكباب والباجة مع ال�صاي 
العراقي )الثقيل الغامق(. كل ذلك على �صوت 
�صف��ر الأغنية العراقية ناظم الغزايل وكوكب 
ال���رشق اأم كلثوم. اأعيد فت��ح �صارع اأبو نوؤا�س 
بع��د رفع احلواج��ز الإ�صمنت�ي��ة، وجتري الآن 
عم��ال �صيان��ة وترمي��م لل�صارع م��ن تبليط 
اأعم��دة  وزرع للج��زر الو�صطي��ة م��ع ن�ص��ب 

لالإ�صاءة. 

معلبات مسرطنة تتجول فـي األسواق والبسطيات
 فيم��ا يبلغ �صعر البي�س امل�صتورد األفي دينار 
وه��و ام��ر يث��ر بع���س ال�صك��وك ب�صالحيته 
وجودته، ال ان البع�س من النا�س يقبل عليه 

لرخ�صه ، ح�صب ادعائهم.
"يحف��ظ بعيدا ع��ن احلرارة وا�صع��ة ال�صم�س" 
.. عب��ارة مكتوب��ة عل��ى علب��ة حل��م لن�ص��ون 
معرو�ص��ة يف ب�صطي��ة ، فيم��ا كان��ت درج��ة 
احل��رارة ت�ص��ر اىل )44( درج��ة مئوي��ة يف 
الظ��ل، حي��ث كان��ت ب�صطي��ة املعلب��ات حتت 
الالهب��ة.  العراق��ي  ال�صي��ف  �صم���س  ا�صع��ة 
رغ��م ذل��ك ا�ص��رتى ح�ص��ام قراب��ة �صب��ع علب 
خمتلف��ة الن��واع، مل ينتب��ه لتاري��خ النتاج 
وال�صالحي��ة، او مكون��ات م��واد احلفظ، بقدر 
اهتمام��ه بال�صع��ر ال��ذي يعادل ن�ص��ف �صعر 
العلب��ة يف ال�ص��واق واملح��ال اخلا�صة ببيع 
امل��واد الغذائي��ة. ب��ني اآون��ة واخ��رى تك�صف 
اجلهات الرقابية ال�صحية عن انت�صار معلبات 

جمهول��ة امل�ص��در وغر �صاحل��ة لال�صتخدام 
الب�رشي ب�صبب احتوائه��ا على مواد م�رشطنة 
توؤث��ر يف �صح��ة الن�ص��ان ، لكنه��ا ولال�ص��ف 
ال�صدي��د  تالق��ي اقباًل �صعبي��ًا وا�صعًا لرخ�س 
ا�صعاره��ا، ب�صب��ب البطالة وارتف��اع معدلت 
الفقر وموج��ة النزوح والهج��رة التي اجربت 
الكث��ر م��ن العوائ��ل عل��ى اللج��وء اىل ه��ذه 

املعلبات التي تدخل دون رقابة او تفتي�س. 
ال��ذي  �صاك��ر"  "حمي��د  الفيزي��اء  مدر���س   
لح��ظ وج��ود ال�ص��داأ والتل��ف عل��ى العبوات 
احلافظ��ة لتل��ك الأغذية من حل��وم وبقوليات 
وا�صم��اك التونة وال�رشدي��ن وبع�س الع�صائر 
واملربيات. وحني ح��ذره احد ال�صدقاء ممن 
كان برفقته وهو يروم �رشاءها نهره �صاحب 
املح��ل بقوة وح��اول العت��داء علي��ه ، ولول 
تدخل الخرين حلدث ما ل حتمد عقباه . رغم 
ما حدث ، مل مينع ذلك �صاكر من اخبار جميع 
ابناء حملت��ه ومعارفه بخطر ه��ذه املعلبات 
وتفاعل ال�صداأ على العبوة مع املواد الغذائية 

املعاجل��ة مب��واد حافظ��ة جمهول��ة امل�صدر.
البع���س الآخ��ر م��ن املعرو�صات الت��ي تباع 
يخ�صع لتالعب يف �صالحية ا�صتهالكه، حني 
تب��ني م��ن فح���س عين��ات خمتلفة منه��ا اأن 
تاري��خ �صالحيتها املدون عليه��ا ينتهي يف 
الع��ام 2017، وال�صحي��ح انه��ا منتهية عام 
2014 من خالل �صطب التاريخ وتدوين اآخر 

بدل عنه. 
"اب��و ري��ام" -موظف يف دائ��رة ال�رشيبة- 
ح��ذر ج��دا م��ن ���رشاء املعلب��ات امل�صت��وردة 
ملا حتمل��ه من ا�رشار �صحي��ة ح�صب و�صفه، 
وب�ص��اأن كيفية ادخالها اىل ال�صواق يذكر ابو 
ري��ام انه ح�صب ما يتوفر م��ن معلومات فان 
اغلب تل��ك املعلبات تدخ��ل ال�صوق عن طريق 
ر�صا يقدمها التج��ار ومن يعمل معهم ملراكز 
الك�ص��ف واملناف��ذ احلدودي��ة. مو�صحا: يقوم 
املوظ��ف املخت�س بعملي��ة التفتي�س بفح�س 
الطبق��ة العليا م��ن ال�صحنة، والت��ي تكون يف 
الغال��ب مطابقة للموا�صف��ات، يف حني ي�صع 

التاج��ر امل��واد امل�صبوهة يف اأ�صف��ل ال�صحنة، 
ويتم متريرها اإىل ال�صوق. مبديا ا�صفه على علم 
اغلب اجلهات الرقابية بانت�صار هذه الب�صائع 
يف ال�صواق واملحال. م�صرا: اىل �صوق الباب 
ال�رشقي و�ص��ط العا�صمة ال��ذي يعج بع�رشات 
املمنوعات.غي��اب اجله��ات الرقابية هو احد 
ا�صب��اب انت�صار ه��ذه املعلب��ات وتزايدها يف 
مناطق عدة من بغداد واملحافظات. "ابت�صام 
كام��ل" –موظف��ة- كان��ت تتفح���س بع�س 
ان��واع املعلب��ات يف اح��د املح��ال التجارية 
ت�ص��رتى  ان  بغ��داد اجلدي��دة دون  �ص��وق  يف 
حي��ث عزت �صب��ب ذل��ك اىل جمهولي��ة املواد 
احلافظ��ة له��ذه املعلب��ات و�صّكه��ا بالتالعب 
بتاري��خ النت��اج وال�صالحي��ة، م�ص��ددة على 
غي��اب اجله��ات الرقابي��ة واملتابع��ة له��ذه 
املعلب��ات يف ال�صواق والت��ي لالأ�صف ال�صديد 
جت��د م��ن ي�صرتيه��ا ان كان ب�صب��ب رخ���س 
الكث��رة  مب�صاره��ا  جهل��ه  او  ا�صعاره��ا 
عل��ى ال�صح��ة العام��ة. ام��ا زميلته��ا "�صجى 

عل��ي" فق��د او�صح��ت ان م�صكل��ة املعلب��ات 
والغذي��ة املجم��دة اأخ��ذت مدي��ات وا�صع��ة 
ج��دا. ولب��د م��ن اخ��ذ التدابر الالزم��ة للحد 
من م�صاره��ا الكثرة. م�ص��ددة على �رشورة 
التوعية ال�صحية ع��رب و�صائل العالم او عرب 
من�ص��ورات ت��وزع يف امل�صت�صفي��ات واملراكز 
ال�صحي��ة تنبه املواطنني مل�صار تلك الغذية 
واملعلبات التي حتوي اغلبها مواد م�رشطنة. 
اخت�صا�ص��ي الباطني��ة د. حممد زي��دان اأبدى 
خماوف��ه م��ن تن��اول ه��ذه املعلب��ات والتي 
اكد احت��واء العديد منها على م��واد م�رشطنة 
او م��واد حافظ��ة غ��ر اأمين��ة عل��ى ال�صح��ة، 
م�ص��را اىل ورود الكث��ر من ح��الت الت�صمم 
او اللتهاب��ات املعوي��ة ج��راء تن��اول تل��ك 
املعلبات، م�ص��ددا على �رشورة وجود جهات 
رقابي��ة تتمت��ع ب�صالحي��ة فر���س عقوب��ات 
رادعة ملن يدخل هذه املعلبات ومن يتعامل 
بها يف ال�صوق ويروج لها، معتربا اياها خطرا 

ليقل عن خطر الرهاب ان مل يفقه. 

بغداد ـ متابعة 

مل ي�ضتقر حال "اأم ر�ضاب" اال 
بعد التاأكد من نوعية بي�ض 

املائدة وماركته العراقية ومدة 
�ضالحياته، رغم ان جارتها 
لت �ضراء نوعية بي�ض  ف�ضّ

اخرى وب�ضعر يبلغ ن�ضف �ضعر 
طبقة البي�ض العراقي الذي 

يرتواح �ضعر طبقته بني خم�ضة 
اىل �ضتة اآالف دينار ح�ضب 

احلجم،

عن �ضارع اأبو نوا�ض 
املمتد على �ضفاف دجلة 

، ملتقى الع�ضاق وكل 
من �ضاقت به احلياة، 
الذي لو فتحنا خزائن 

ذاكرته لكان لنا موؤلفات 
عدة على غرار الف ليلة 

وليلة. فلطاملا امتازت 
االأماكن بعمق ذاكرتها 
مقارنة بنا نحن الذين 

منتلك ذاكرة ذبابة.

المثنى تشدد اجراءاتها االمنية على خلفية هجمات 

رفع العلم العراقي فوق جامع إعالن "دولة الخالفة" في الموصل

الهالل األحمر العراقي يستعد إلغاثة مليون نازح خالل عمليات تحرير الموصل

شارع أبو نواس ..حيث الحب غير المشروط وذاكرة المدينة الساحرة !

املثنى-متابع��ة: اعلنت قي��ادة �رشطة املثنى عن تطبيق خط��ة امنية خا�صة 
بحماي��ة املواطن��ني والأماكن العامة خالل الفرتة املقبل��ة م�صرة اىل ان هذه 
اخلط��ة بني��ت على املعلومات التي ت�صر اىل وج��ود تهديد امني قد يطال مدن 
املحافظة.وق��ال قائد �رشط��ة املثنى العميد �صامي �صع��ود ان "القوات المنية 
تتعام��ل بجدية عالية م��ع اي معلومات ت�صر اىل احتمال ا�صتهداف املحافظة 
بهجم��ات ارهابية مبينًا ان هذه املعلومات ت�صتدع��ي قطع ال�صوارع الرئي�صية 
وت�صدي��د اج��راءات التفتي�س عل��ى الداخل��ني اىل املحافظة.واأ�ص��اف �صعود ان 
الق��وات المنية وف��رت خطوط �صاخنة لالإب��الغ عن اي حال��ة م�صبوهة داعيًا 
جمي��ع املواطن��ني اىل التعاون مع الجه��زة المنية ليت�صنى له��ا التعامل مع 

اي حالة قد حتدث.

نينوى - متابعة: اأفاد م�صدر حملي يف حمافظة نينوى، باأن العلم العراقي رفرف 
ف��وق اجلام��ع الكبر الذي خطب به زعيم تنظيم "داع�س" اب��و بكر البغدادي و�صط 
املو�ص��ل واأعلن "خالفته املزعومة" يف حزي��ران 2014. وقال امل�صدر اإن "احد 
�صب��اب املو�ص��ل الثائرين على تنظيم داع�س جن��ح يف الو�صول اىل جامع النوري 
الكب��ر ورفع العلم العراقي فوق احدى اركان��ه يف خطوة �صجاعة اعطت لالهايل 
الح�صا���س بالتف��اوؤل وبق��رب الن���رش"، م�ص��را اإىل اأن "اجلامع �صل��ى وخطب به 
البغ��دادي يف الع��ام 2014 واع��الن عن دول��ة اخلالفة املزعوم��ة". وا�صاف ان 
"رفع العلم العراقي على ذلك اجلامع ميثل دللة مهمة"، مبينا ان "اجلامع كان 

يحظى بحرا�صة م�صددة من قبل عنا�رش داع�س قبل ان�صحابه منذ نحو يومني".
وكان زعي��م تنظي��م "داع���س" املدعو اب��و بكر البغ��دادي ادى �ص��الة يف اجلامع 
الكب��ر باملو�صل بعد ا�صابيع على �صقوطها بقب�ص��ة التنظيم يف حزيران 2014، 
واعل��ن من هناك "الدول��ة ال�صالمية" واعالنه "خليفة للمل�صم��ني". واعلن القائد 
الع��ام للق��وات امل�صلح��ة حيدر العب��ادي، يف ال�صاعات الوىل م��ن �صباح الثنني 
17 ت�رشي��ن الول 2016، انط��الق عملي��ات حترير مدينة املو�ص��ل من قب�صة 
تنظي��م "داع�س"، م�صراً اإىل اأن القوات التي �صتدخل املو�صل هي "اجلي�س العراقي 
وال�رشطة الوطنية"، ح�رشاً، ودعا اهايل املو�صل اىل التعاون مع القوات املحررة 

و"التعاي�س ال�صلمي" مع كافة املكونات بعد التحرير.

بغ��داد - متابعة: اأعلنت جمعية الهالل الأحمر العراقي،ا�صتعدادها لإغاثة مليون 
ن��ازح خ��الل عمليات حترير املو�ص��ل، موؤكدة اإن�صاء مركزي��ن لالإغاثة يف اأربيل 
و�ص��الح الدي��ن يعمالن عل��ى ال�صتجابة لحتياج��ات النازحني وتق��دمي الدعم 
له��م. وقالت اجلمعي��ة اإنها "عملت على تهي��اأة مواد غذائية تكف��ي ملليون نازح 
خ��الل عمليات حتري��ر املو�صل"، م�ص��رة اىل اأن "م�صوؤوليتها املح��ددة من قبل 
خلي��ة الأزمة املركزية هي امل�صتجيب الأول لتوفر الغذاء للنازحني من املو�صل 
خ��الل الثالثني يوم��ًا الأوىل". واأ�صاف��ت، "مت اإن�صاء مركزي��ن لالإغاثة يف اأربيل 
و�صالح الدين يعم��الن على ال�صتجابة لحتياجات النازحني املتوقع و�صولهم 
من املو�صل و�صواحيها وقد ح�صدت اجلمعية اأكرث من 2000 متطوع للم�صاركة 

يف عمليات الإغاثة ون�رش فرق الإ�صعاف الأويل والدعم النف�صي".

حقيبة 

كربالء - متابعة

ديالى - متابعة

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

تحذيرات من "كارثة" 
صحية  مقبلة في كربالء 

تشكيل لجنة للقضاء على 
ظاهرة "السماسرة" في ديالى ّ


