
لنا  كانت  بغدادية  اأمكنة  باب  ويف  بغداديات  �سل�سلة  يف 
كانت  التي  املقهى  تلك  البريوتي  مقهى  عن  حما�رضة 
االول  الن�سف  يف  تاألقت  عندما  بغداد  جميع  يف  اال�سهر 
خا�سة  ميزة  املقهى  لهذه  كانت  حيث  الع�رضين  القرن  من 
تلك  يف  عا�رضها  ممن  االخرى  بغداد  مقاهي  عن  تختلف 
والتي  الكرخ  يف  حمادة  �سوق  يف  عكيل  كمقاهي  الفرتة 
يرتادها جتار اخليول ومقهى العكامة يف كرخ بغداد حيث 
يرتادها مرافقو القوافل وادالوؤها ومقهى ال�سط يف ر�سافة 
التجار  يرتادها  حيث  امل�ستن�رضية  املدر�سة  قرب  بغداد 
وا�سحاب امل�سالح يف الكمرك يف تلك الفرتة ومقهى مو�سي 
يف �سارع ال�سمواأل يف ر�سافة بغداد حيث يرتادها التجار 
اليهود واملقهى الكبرية يف �ساحة الكيالين حيث يباع فيها 
يتم  حيث  ال�سنك  يف  هوبي  ومقهى  الدب�س  انواع  اح�سن 
اجلالغي  حيث  امليدان  يف  عزاوي  ومقهى  االخ�ساب  بيع 
مقهى  بانها  متتاز  هذه  البريوتي  مقهى  وكانت  البغدادي 
والفقه  والرتاث  والتاريخ  والعلم  واملعرفة  واالدب  الثقافة 
والفنون وهذا ما يظهر من رواد هذه املقهى من ال�سخ�سيات 
توفيق  واالديب  الر�سايف  معروف  كال�ساعر  البغدادية 
ال�سواف  امللك  وعبد  الكرخي  عبود  املال  وال�ساعر  الفكيكي 
وجالل احلنفي وال م�سطفى اخلليل وال الق�سطيني واملمثل 
غازي التكريتي وغريهم من ال�سخ�سيات الثقافية والعلمية 
املقهى  مكان  عن  يختلف  املقهى  هذه  ومكان  والفنية 
مكان  كان  حيث  البريوتي  مبقهى  ت�سمى  والتي  احلايل 
املوجود  حاليا  ال�سيارات  كراج  مكان  يف  ال�سابق  املقهى 
الكرخ اي يف  ال�سهداء من جهة  اليمني من ج�رض  على جهة 
املقهى  اما  حاليا  العامة  التقاعد  لهيئة  ال�سمالية  املنطقة 
املقهى  العطيفية فتختلف عن  بداية  املوجودة يف  احلالية 
البريوتي  ابراهيم  هو  املقهى  هذه  �ساحب  وكان  اال�سل 
االدمان  وا�سابه  املقهى  الدارة  كولد  احدا  يخلف  مل  الذي 
على لعب القمار ولقب البريوتي ال يعني انه لبناين اجلن�سية 
وامنا هو كرخي عراقي بغدادي واخذ هذا اللقب من زياراته 
املتعددة اىل بريوت وقد توىل ح�سون ادارة هذه املقهى بعد 
ابراهيم البريوتي وكان ح�سون هذا يدير مقهى العكامة او 
ما كان ي�سمى مبقهى ح�سون حيث ان لطف ح�سن وكيا�سته 
كانت ال�سبب وراء ا�ستهار القهوة االوىل وهي مقهى العكامة 
والقهوة الثانية وهي مقهى البريوتي التي انتقل اليها بعد 
تركها من ابراهيم البريوتي وقد حمل ابراهيم البريوتي هذا 
�سخ�سية  مثل  اخرى  بغدادية  �سخ�سيات  �سان  �سانه  اللقب 
طيلة  امريكا  هذا  ح�سون  ي�ساهد  مل  حيث  االمريكي  ح�سون 
ال  االمريكي  لقب  عن  ون�ساأله  نالقيه  كنا  عندما  حياته 
يجيبنا ولكنه كان يذكر ح�رضته على م�ساهدة امريكا ولقبه 
االمريكي ب�سبب مالب�سه التي تقرتب من املالب�س االمريكية 
. ومقهى البريوتي اكرث �سعة من مقهى ح�سون القريبة منها 
اذ متتد اىل منت�سف �سوق خانات ال�سوف واجللود والدهن 
منطقة  انها  حيث  املنطقة  هذه  يف  واملنت�رضة  الكثرية 

قريبا  مكانها  وكان  الهندي  وخان  الوادي  كخان  خانات 
امل�سهور  حنان�س  طر�سي  وحمل  احلايل  ال�سواكة  �سوق  من 
الكرخ فقط وكان مدخل املقهى كبريا  يف بغداد ولي�س يف 
الكرخ  اهل  من  الظرفاء  ملتقى  املقهى  تعد  حيث  عظيما 
خا�سة واهل بغداد عامة مثل املال عبود الكرخي واخلاجني 
والفنهراوي وغريهم من جتار وا�سحاب اخلانات املجاورة 
لكرب خاناتها وتعدد  )ا�سياف(  ت�سمى  والتي كانت  للمقهى 
هذه  تفوق  حيث  فيها  تباع  التي  وال�سلع  الب�سائع  انواع 
بغداد  ال�سورجة يف ر�سافة  �سوق  اخلانات م�ساحة خانات 
القمار  لالعبي  خم�س�سة  اخللفية  املقهى  زوايا  وكانت 
املقهى  ولهذه  املقهى  �ساحب  البريوتي  ابراهيم  واولهم 
مذاق معني ونكهة خا�سة لدى اهل كرخ بغداد وخا�سة يف 
ثالثينيات القرن املا�سي حيث متتاز بانها وا�سعة امل�ساحة 

اذ يبلغ طولها خم�سني مرتا وعر�سها ع�رضين مرتا واطاللة 
االطاللة  وكانت  مبا�رضة  اخلالد  دجلة  نهر  على  كبرية 
نهر دجلة ت�رضف على مناطق كثرية من  املقهى على  من 
�سبابيك  تركيب  مت  وقد  املقابلة  بغداد  ر�سافة  ومن  النهر 
زجاجية متحركة يف اطاللة املقهى على نهر دجلة بحيث 
الزبائن يف املقهى من  تغلق �ستاء وتفتح �سيفا ما ميكن 
بروؤية  والتمتع  ال�سمك  و�سيادي  وطريه  مبائه  النهر  روؤية 
للجال�س  واالياب كذلك ميكن  الذهاب  وال�سفن يف  الزوارق 
والدوائر  دجلة  نهر  بعد  الر�سافة  جانب  روؤية  املقهى  يف 
هذه  ومتتلئ  امل�ستن�رضية  واملدر�سة  وامل�ساجد  احلكومية 
)كرويتات  �سعبيا  ت�سمى  التي  اخل�سبية  باملقاعد  املقهى 
القما�س  قطع  اي  باملنادر  ي�سمى  ما  وعليها  قنفات(  او 
اململوءة بالقطن والتي تو�سع حتت اجلال�س لكي ال يكون 

جلو�سه على اخل�سب مبا�رضة وهنالك مكان خم�س�س يف 
املقهى لعمل ال�ساي حيث )�سماورات( ودالل املقهى وهناك 
جدران  على  معلقة  �سغرية  وقطع  االراكيل  لو�سع  مكان 
املقهى من ال�سجاد االيراين الفاخر وعادة ما يجل�س �ساحب 
املناداة  يتوىل  حيث  من�سدة  وامامه  كر�سيه  على  املقهى 
على العمال من اجل تنفيذ طلبات الزبائن ومن اجل ت�سلم 
احل�ساب عند مغادرة الزبون للمقهى وكان يف املقهى تقليد 
املقهى  من  جزء  يخ�س�س  اذ  االمتحانات  فرتة  يف  جميل 
للطلبة من اجل املذاكرة وال يتم ازعاج الطلبة مطلقا وهم 
يقومون باملطالعة وقراءة ما له عالقة باالمتحانات وهي 
الكليات  من  القريبة  املقاهي  على  حتى  تفوقت  ذلك  يف 
حيث  املعظم  باب  يف  امل�سهورة  عرب  كمقهى  واملعاهد 

كانت اغلب الكليات واملعاهد يف تلك املنطقة .

يف  املندائيني  ال�سابئة  طائفة  اأبناء  يحيي 
على  العرب  �سط  مبياه  التعميد  طقو�س  الب�رضة، 
عيد  حلول  مبنا�سبة  ال�سندباد  جزيرة  �سفاف 
الدينية،  منا�سباتهم  اأهم  من  يعد  الذي  اخلليقة 
ا�ستذكاراً  "الغفران"  طعام  يح�رضون  وخالله 
للموتى. وقال املتحدث با�سم جمل�س �سوؤون طائفة 
اخلمي�سي  لوؤي  الب�رضة  يف  املندائيني  ال�سابئة 
منذ  توجهت  الب�رضية  املندائية  "العائالت  اإن   ،
للم�ساركة  ال�سندباد  جزيرة  اىل  الباكر  ال�سباح 
التعميد مبنا�سبة حلول عيد اخلليقة"،  يف طقو�س 
مبينًا اأن "الطقو�س ت�ستمر خالل النهار على مدى 
اأيام متتالية، وهي ت�سمل حت�سري وتوزيع  خم�سة 
وطلب  االأموات  ال�ستذكار  )الثواب(  الغفران  طعام 
الرحمة واملغفرة لهم". ولفت اخلمي�سي النظر اىل 
اأن "رجال دين مندائيني جاوؤوا من حمافظتي ذي 
التي  املنا�سبة  اإحياء  يف  للم�ساركة  ومي�سان  قار 
تكت�سب اأهمية دينية عظيمة". ويف �سياق مت�سل، 

ب�سعوبة  متكنت  "الطائفة  اأن  اىل  اخلمي�سي  اأ�سار 
اأر�س  قطعة  متلك  من  احلايل  العام  مطلع  بالغة 
لتقام  وتاأهيلها  ت�سييجها  يتم  و�سوف  �ساطئية، 
الدينية"،  املنا�سبات  خالل  التعميد  طقو�س  فيها 
من  عليها  ح�سلنا  االأر�س  "قطعة  اأن  م�سيفًا 
90 مليون دينار، ومل تكن جمانية  الدولة مقابل 

كما يت�سور البع�س".
باللهجة  اخلليقة  عيد  على  املندائيون  ويطلق 
تعني  فار�سية  كلمة  "البنجه"، وهي  ا�سم  العامية 
اأيام  اأيام العيد، وهي  الرقم خم�سة ن�سبة اىل عدد 
فجر  مندائي  منظور  من  متثل  وم�سيئة  مقد�سة 
احلياة املكتمل واخللق العظيم االأول، وال حتت�سب 
امنا  املندائي،  التقومي  �سمن  اخلم�سة  اخللق  اأيام 

هي يف العقيدة املندائية كاليوم الواحد.
ويعد عيد اخلليقة )الربونايا( واحد من اأ�سل اأهم 
املندائيني،  ال�سابئة  لدى  �سنوية  اأعياد  اأربعة 
ويوم  )دهواربا(،  الكبري  العيد  هي  واالأخرى 
االإزدهار  وعيد  )الدهفة دميانه(،  الذهبي  التعميد 
�سنويًا  املندائيون  يحتفل  كما  حنينا(،  )الدهفة 

دينية  منا�سبات  بثالث  وخارجه  العراق  داخل 
الفل(، و)اأبو الهري�س(، و)�سي�سان  )اأبو  اأخرى، هي 

عبد(.
الديانات  اأقدم  الديانة املندائية تعد من  اأن  يذكر 
تاريخ  يف  موحدة  ديانة  واأول  العراق،  يف  احلية 
الب�رضية، وبح�سب م�سادر تاريخية خمتلفة فاإنها 
ن�ساأت يف جنوب العراق، ومازال اأتباعها ينت�رضون 
منطقة  على  عالوة  اجلنوبية،  املحافظات  يف 
االأهواز يف اإيران، كما يوجد ع�رضات االآالف منهم 
اأبرزها الرنويج وهولندا وال�سويد  اأوربية  يف دول 
وا�ستقروا  اإليها  هاجروا  حيث  املتحدة،  واململكة 

فيها يف غ�سون العقدين املا�سيني.
املواطنني  اآالف  ي�سكن  كان  الب�رضة  ويف 
املندائيني، لكن اأغلبيتهم هاجروا بعد عام 2003، 
املندائيني  بعدد  ر�سمية  اإح�سائية  تتوافر  وال 
ت�سكن  معظمها  املتبقية  واالأ�رض  املحافظة،  يف 
والربيهة  والعبا�سية  احلكيمية  مثل  مناطق  يف 
املندي  فيها  يقع  االأخرية  واملنطقة  والطوي�سة، 

)املعبد( الوحيد للطائفة يف املحافظة.

املتاأخرىن  ال�سعراء  نوابغ  من  �ساعر  ال�سبيبي  جواد  ر�سا  حممد  هو 
وزعيم وطني، مفكر ر�سني �سديد التوؤدة واالأناة، ابتلي بال�سيا�سة فكان 

م�سلحا اجتماعيا مثايل النزعة اأكرث منه �سيا�سيا ورجل دولة.
ولد يف النجف عام 1889 على االأرجح، ولكنه ينتمي يف االأ�سل اإىل 
منطقة اجلباي�س يف حمافظة ذي قار )النا�رضية(، وتلّقى درا�سته يف 
مدار�سها الدينية، ن�ساأ يف رعاية والده الذي كان اأديًبا �ساعًرا له ديوان 
الدهور"  �سدور  على  املنثور  "اللوؤلوؤ  �سماها  الر�سائل  من  وجمموعة 
حيث يقول ال�سبيبي نف�سه عن جمل�س والده:" ومل يزل ناديه من اأبهج 
نوادي االأدب يف النجف، تلقى فيه املحا�رضات النافعة، وجترى فيه 
املناظرات املفيدة، واملذاكرات العلمية فهو جمتمع الطبقة العليا من 
ال�سحرة"،وهكذا  تفعل  ما ال  االألباب  اأحاديثهم يف  يفعل  الذين  املهرة 
والعلماء  االأدب��اء  ع�رضات  على  التعرف  جمال  املجل�س  له  هياأ  فقد 
واالمتزاج بهم، والتاأثر باآرائهم وينتمي اإىل االأ�رضة ال�سبيبية املعروفة 
يف النجف، واأول من ا�ستوطن هذه احلا�رضة من رجالها ال�سيخ حممد 
بن  العزيز  عبد  بن  �سقر  بن  اإبراهيم  بن  را�سي  ال�سيخ  بن  �سبيب  بن 
اآل حميد وحتالفوا منذ القدم مع  دليهم من فخذ ي�سمى )املواجد( من 
قبيلة بني ا�سد، وم�سكنهم اجلزائر يف جنوب العراق والدته تنتمي اإىل 
اأ�رضة الطريحي النجفية املعروفة، وتلقى حممد ر�سا علومه االأوىل يف 
واملنطق  العربية  علوم  در�س  كما  الرباقية،  مرمي  ال�سيدة  عن  الكّتاب 
احلديثة  الثقافة  اإىل  حتول  ثم  ع�رضه،  علماء  يد  على  واالأدب  والفقه 
اإكمال  عن  انقطع  اأن  بعد  وذلك  العلوم،  من  وغريها  الفل�سفة  فدر�س 
مراحل الدرا�سة التقليدية يف النجف بعد اجتياز املرحلة االأوىل منها 
اأي املقدمات، ليتجه اجتاهًا خا�سًا بعد اأن �سعر بالنفور منها ب�سبب ما 
مل�سه من جمود وتقيد فيها، فاجته اإىل الدرا�سة احلرة، والتفكري املجرد، 
اأقبل على املطالعة والتزّود من معني العلم والثقافة حّتى احتّل مکانة 
منها:  العربية  البالد  من  كثرًيا  وج��اب  ع�رضه،  علماء  بني  مرموقة 
؛  و�سيا�سية  دينية  منا�سب  عّدة  و�سغل  وم�رض.  احلجاز  وبالد  �سورية 
انُتخب  القلم، کما  ونادي  العراقي،  العلمي  للمجمع  رئي�سًا  اختري  فقد 
ورئي�سًا   ،)1944( النّواب  وجمل�س   )1935( االأعيان  ملجل�س  رئي�سًا 
وزارة  هو  الدولة  يف  وزاريًا  من�سبًا  و�سغل  املتحدة،  ال�سعبية  للجبهة 
للمجمع  رئي�سًا  )من1948-1924(.وانتخب  م��ّرات  عّدة  املعارف 
بدم�سق،  العربي  العلمي  املجمع  يف  ع�سًوا  وك��ان  العراقي.  العلمي 
واملجمع اللغوي يف القاهرة، ونادي القلم العراقي. واأ�سهم ال�سبيبي يف 
اأعلنت  )1908(. وعندما  العثماين  الد�ستور  واأيد  االإجنليز،  الثورة �سد 
كان  ب��الده،  نحو  االإنكليزي  اجلي�س  وزحف  االأوىل،  العاملية  احلرب 
�ساعرنا متطوعا بقيادة العالمة ال�سيد حممد �سعيد احلبوبي اإىل جانب 
اجلي�س الرتكي، وح�رض معركة ال�سعيبة. ثم وقف - حني دخل االإنكليز 
بغداد - يف احلادي ع�رض من اآذار من عام 1917م اأمام ))ال�سري ارنولد 
ول�سن(( احلاكم الربيطاين قائاًل ))ان العراقيني يرون اأن من حقهم اأن 

تتاألف حكومة وطنية م�ستقلة ا�ستقالاًل تامًا((، 

مقهى البيروتي في بغداد.. ميدان للثقافة والمعرفة بدايات القرن العشرين
 طارق حرب 

بغداد ــ  خاص

منذ  الكاملة  املتعة  لها  يكتب  مل  بال�سيارات  التنقل  معاناة 
االرهابية  التفجريات  قبل  ما  زم��ن  واكبت  والتي  عقود 
منظر  ان  �سيما  ال  ال��واق��ع  ا�سباح  به  حلت  ال��ذي  وال��زم��ن 
الطرق املتلكئة التعبيد جتول يف االذهان وتراود االحالم 
اجلميلة التي قلما تلقي التحية على االن�سان وان كان يف 
منامه فقط ، مع اجلدير بالذكر اننا ن�ساهد تطورات الطرق 
يف كل انحاء العامل حيث يتباهى حاكم او م�سوؤول بلدية 
املدينة باأنه اجنز تعبيد طريق او ا�سالح اجزائه يف وقت 
ق�سري مغردًا مبا فعل عرب و�سائل التوا�سل والف�سائيات 
تدر على  التاأهيل واملعاجلة  اهميته من حيث  اذن   ، اي�سًا 
العالقة واما ان  ال�سعوب وفق ما يعلنه ذوي  احلكام قبل 
ذكرنا الفائدة العميقة له فهي بال �سك �سيارات بو�سع جيد 
، لكن يف العراق ما  وقلة خماطر و�سعادة حتى الو�سول 
زالت خماطر الطرق تطل يف كل ثانية مهدده جميع اأنواع 
فواجع  االأخ��ب��ار  ن�سرات  يف  تعنون  وبالتايل  ال�سيارات 
ان�سانية ومادية وردود افعال �سعبية ت�سب غ�سبها جتاه 
من مل ينفذ ما وعد به بل وتتطور اىل ازقة �سيقه تنح�سر 
املرور  ا�سارات  له يف حقيقة  ا�ستهدايف ال وجود  بخطاب 
لكن  املعنية  اجلهات  من  تق�سري  يوجد  ان��ه  يقال  احل��ق   ،
النهو�ض   ، امل�ساعدة  ب��اأ���س��وات  ال��ن��داء  ي�ستحق  ال��وط��ن 
دعم  على  اجلميع  حر�ض  من  ياأتي  وال��ذي  بالتعاون  يبداأ 
احل�ساري  ال�سروق  عا�سمة  لدميومة  وتوظيفها  االفكار 
بعد  املحافظات  وباقي  واحليوية  امل�سهورة  ب�سوارعها 
غري  من  لثلة  االخالقي  االنفالت  ج��راء  عانت  ما  عانت  ان 
تفجريات  اىل  الرجعيه  �سفاتهم  ط��ورا  الذين  امل�ستقرين 
اىل  ادى  مم��ا  متنوعة  متفجرة  وم���واد  نا�سفة  ب��ع��ب��وات 
حفر  ذات  اهمها  لت�سبح  ال�سوارع  و�سرر  االرواح  ازهاق 
عن  ناهيك  للحوادث  رئي�سي  و�سبب  ال�سري  تعرقل  كبرية 
انها قد ثبتت مردود �سلبي يف نف�ض املواطن بعد ان يخرج 
مل  كونها  احلكومة  على  يتكلم  ثم  رب��اين  بقرار  امل��وت  من 
كل  فوق  االه��م  هو  العراق  ان  ومبا  املو�سوع  هذا  تعالج 
ان  ولي�ض  حمنته  وق��ت  يف  معًا  نفكر  ان  لنا  بد  فال  �سيء 
ننتقد من ال حول لهم وكيفية ال�سراخ يف باحة الالد�ستور 
)�سندوق  ان�ساء  اىل  احلكومة  يف  املعنيني  ندعوا  لهذا 
معدة  كق�سية  تدويله  لغر�ض  به  واملناداة  الطرق(  تعبيد 
لالجناز امام التجمعات الر�سمية والقامات ال�سيا�سية يف 
اخلارج ف�سرر ال�سوارع نتج عن اخطاء بع�ض الدول بدعم 
واظهارها  ته�سمها  اىل  اودت  والتي  االرهابية  املجاميع 
بحالها االن بعد ان كانت من اهم معامل بغداد ومدن العراق 
االخرى فاأن حتقيق املقرتح �سيعود باجناز نف�سي وواقعي 
دبلوما�سية ودعوات اىل  ، جهود  وال�سعب  على احلكومة 
يقع  لتطبيقة  نزيهة  واآلية  ال�سندوق  هذا  تربعات  حتقيق 
ميكن  ما  الع��ادة  ثانيًا  وال�سعب  اواًل  احلكومة  عاتق  على 

ومعاجلة املقتدر عليه يف ظل االزمة املالية الداخلية.

مبدعون
من العراق المندائيون في البصرة على شواطئ جزيرة 

محمد رضا الشبيبي السندباد إلحياء عيد الخليقة

 صندوق تعبيد الطرق 

بسام القزويني 

أقالم حرة

�سمال  يف  العام  القرنة  ق�ساء  م�ست�سفى  اإدارة  ك�سفت 
املالكات  لها  تعر�ست  اعتداء  حاالت  عن  الب�رضة، 
املواطنني،  بع�س  قبل  امل�ست�سفى من  واأجهزة  الطبية 
احلماية  بتوفري  االأمنية  اجلهات  نا�سدت  حني  ويف 
االعتداءات،  بتلك  واملتورطني  املق�رضين  وحما�سبة 

دعت املواطنني اىل املحافظة على ممتلكات الدولة.
اإن  ال�ساهني  ح�سني  عبا�س  امل�ست�سفى  مدير  وقال 
امل�ست�سفى �سهدت يف االآونة االأخرية حاالت اعتداءات 
النوافذ  زجاج  ك�رض  عن  ف�سال  املنت�سبني  بع�س  على 
املر�سى  ذوى  قبل  من  الطوارئ  �سعبة  يف  خ�سو�سًا 

واملتوفني وبال �سبب مقنع بح�سب قوله.
وعّد ال�ساهني اأن ما يحدث ناجت عن عدم التن�سيق بني 
بتكليف  مطالبًا  امل�ست�سفى،  واإدارة  احلماية  �رضطة 
للمالكات  احلماية  وتوفري  االأمن  لب�سط  مهني  �سابط 

الطبية والعاملني يف امل�ست�سفى.

نظم عدد من اأهايل منطقة كوت احلجاج  يف حمافظة 
التنظيف  الب�رضة،  وقفة احتجاجية �سد قيام �رضكة 
موقع  يف  واالأنقا�س  النفايات  بتجميع  الوطنية 
ونف�سي  ت�سبب ب�رضر �سحي  ما  منازلهم  بالقرب من 
عليهم، ح�سب قولهم. وطالب املحتجون  دائرة بلدية 
مكان  اإىل  منطقتهم  من  املوقع  ذلك  بنقل  الب�رضة 
اإىل املنطقة  ال�رضكة  اآليات  اآخر، مهددين مبنع دخول 
اأو�سح  اال�ستجابة ملطالبهم. من جهته  يف حال عدم 
الناطق با�سم ال�رضكة الوطنية للتنظيف علي الديراوي 
النفايات تقع على  اأن م�سوؤولية حتديد مواقع جتميع 
عاتق بلدية الب�رضة ودائرة املهند�س املقيم وبتوجيه 
اأي  من احلكومة املحلية يف املحافظة،  نافيا وجود 
كوت  منطقة  يف  املوقع  ذلك  بتحديد  لل�رضكة  عالقة 
احلجاج ، موؤكدا عدم ممانعة ال�رضكة بنقل املوقع اإىل 
للم�رضوع  املقيم  املهند�س  ك�سف  ذلك  اإىل  اآخر.  مكان 
ماجد  الب�رضة،  مركز  لتنظيف  الوطنية  ال�رضكة  يف 
�سعبة  مدير  من  وعوداً  ال�رضكة  تلقي  عن  الزهرة  عبد 
مكان  بتخ�سي�س  الب�رضة  بلدية  مديرية  يف  الع�سار 
اآخر لتجميع النفايات بداًل عن املكان احلايل يف كوت 
ذلك  ان  مبينا  املقبلة،  القليلة  االأيام  خالل  احلجاج 
�سعبة  مدير  مع  الزهرة  عبد  اأجراه  ات�سال  جاء خالل 

الع�سار.

مستشفى القرنة يناشد بحماية 
مالكاته وممتلكاته من االعتداءات

أهالي كوت الحجاج 
في البصرة يحتجون على 

تجميع النفايات قرب منازلهم

المواطن و المسؤول
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