
قام��ت ال�صي��دة وزيرة ال�صح��ة والبيئ��ة الدكت��ورة عديلة 
حمود ح�ص��ن بزيارة ميدانية اىل رده��ة العناية املركزة 
يف العي��ادة اال�صت�صارية مل�صت�صفى بغداد التعليمي بدائرة 
مدينة الطب للوقوف على احلالة ال�صحية للدكتور حارث 
و�ص��اح الراق��د يف رده��ة العناي��ة املرك��زة اث��ر ا�صابته 

باأطالق ناري طائ�ش .
واطلع��ت ال�صيدة الوزيرة من الفري��ق الطبي امل�رشف على 
عالج الدكتور و�صاح وا�صتقرار وتطورات و�صعه ال�صحي 

داعية العلي القدير ان مين عليه بال�صفاء والعافية .
كما اطلعت الدكتورة عديلة على جودة وم�صتوى اخلدمات 
الطبي��ة والعالجية التي يقدمه��ا املركز العراقي المرا�ش 
القل��ب يف م�صت�صفى ال�صهيد غ��ازي احلريري بدائرة مدينة 
الط��ب اىل املر�ص��ى، وتدار�ص��ت ال�صي��دة الوزي��رة خ��الل 
زي��ارة ميداني��ة اىل املركز ال��ذي ي�صتقب��ل االف املر�صى 
�صنوي��ا وعق��د اجتم��اع مو�صع م��ع اطب��اءه االخت�صا�ش 
يتقدمه��م مدي��ره الدكت��ور ليث �صال��ح الكعب��ي بح�صور 
مدي��ر ع��ام مدين��ة الط��ب الدكت��ور ح�ص��ن التميم��ي �صبل 
االرتق��اء باالداء وتطويره والتاكيد على عزم الوزارة على 
رف��ده باحتياجات��ه من االطب��اء االخت�صا�ش واملالكات 
ال�صحية الكفوءة ا�صافة اىل االدوية وامل�صتلزمات الطبية 
ومب��ا ي�صه��م يف تق��دمي خدمات مثل��ى للمر�ص��ى وو�صع 

احللول املنا�صبة للمعوقات التي تعرت�ش االداء .

اأعلن��ت اأمان��ة بغ��داد ،االثن��ن، اإط��الق حمل��ة خدمي��ة 
كربى بعنوان "حملتي االأجم��ل " هدفها االرتقاء بواقع 
اخلدم��ات واالأح��وال البيئي��ة يف قاط��ع بلدي��ة ال��دورة 

ببغداد.
وذك��رت االأمانة يف بيان لها ان " بلدية الدورة اختارت 
املحلة 832 لتنفيذ فق��رات حملة حملتي االأجمل وبهذا 
فان الدائرة ا�صتنفرت جميع مالكاتها الب�رشية واالإلية".
واأ�صاف��ت، اإن "احلمل��ة �صمل��ت اأك�ص��اء الط��رق الرئي�صية 
مب��ادة االإ�صفل��ت ومتكن��ت م��ن رف��ع النفاي��ات ون���رش 
احلاويات وا�صتبدال املت�رشر منها وكذلك �صملت احلملة 
اإجراء حم��الت مكثفة لت�صليك وتنظي��ف �صبكات خطوط 
ت�رشي��ف املج��اري "، م�ص��رة، اإىل " اإمكاني��ة توعي��ة 
املواطن��ن واأ�صح��اب املح��ال التجاري��ة ع��رب حمالت 
توعوي��ة حلثه��م عل��ى التعاون م��ع امل��الكات اخلدمية 

العاملة يف اأمانة بغداد للحفاظ على النظافة". 
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ف�صقاوات بغداد اجلدد "حّولوا" �صوارعها اىل كراجات 
ل�"تكبيل" القانون،  "ع�صوائي��ة" م�صتعينن بالر�ص��ى 
حي��ث ي�صط��ر املواط��ن للر�ص��وخ لهم لتجن��ب �رشهم 
الذي ق��د يعر�ص��ه ملعركة غ��ر "متكافئ��ة" اأو غرامة 
مالية يفر�صها "متواطئون" يف اأجهزة الدولة، و�صواًل 

اإىل الف�صل الع�صائري.
اجله��ات املعني��ة تب��دو عاجزة ع��ن اتخ��اذ اأي اجراء 
قان��وين اإزاء تلك الظاه��رة والتي مل ت�صل��م منها اأغلب 
�ص��وارع بغداد و�صاحاته��ا، والتي بات��ت اأكرب من تلك 
اجلهات �ص��واء الرقابي��ة اأو التنفيذية منه��ا، وتتبادل 
املرائ��ب  م�صوؤولي��ة  ع��ن  بينه��ا  فيم��ا  االتهام��ات 
الع�صوائي��ة فف��ي حن حتّم��ل حمافظة بغ��داد اأمانتها 
امل�صوؤولي��ة لعدم اتخ��اذ االإجراءات الالزم��ة لردعهم، 
تعدهه��ا االأخ��رة "جت��اوزات" ب��رزت ب�صب��ب "ع��دم 

ا�صتقرار" اجلانب االأمني.
"�شقاوات"

ويق��ول املوظ��ف يف وزارة النق��ل غال��ب عل��وان، من 
اأه��ايل املن�ص��ور غربي بغداد، يف حدي��ث �صحفي، اإن 
"اخلروج بال�صيارة �صواء للتنزه مع االأ�رشة اأو الت�صوق 
اأو ق�صاء اأمر ���رشوري ك�رشاء دواء مثاًل، بات يت�صبب 
بارتف��اع �صغط ال��دم واالإ�صابة بال�صك��ري لي�ش جراء 
الزخ��م امل��روري فح�ص��ب، بل م��ن )ال�صق��اوات( الذين 
�صيط��روا عل��ى بع�ش ال�ص��وارع وحّولوه��ا اىل مواقف 

لل�صيارات".
وي�صي��ف عل��وان، اأن "�ص��ارع 14 رم�ص��ان احلي��وي 
وتفرعات��ه يف منطق��ة املن�ص��ور غربي بغ��داد، كانت 
من ب��ن تلك ال�ص��وارع الت��ي مت حتويله��ا اىل مواقف 
لل�صي��ارات"، مبين��ًا اأن "االأم��وال التي جتب��ى من تلك 
الكراج��ات تق�صم كح�ص�ش جلهات جمهولة بح�صب ما 

ابلغه اأحد القائمن عليها".
بن مطرقة ال�"تواطوؤ" و�صندان الع�صائر

ب��دوره يقول املواط��ن عبد الغني من �صكن��ة ال�صيدية، 
جنوب��ي بغداد، يف حديث �صحف��ي، اإن "وقاحة اأولئك 
االأ�صخا���ش فاقت احل��دود اإذ يطالبون بدفع الكراجية 
حت��ى ول��و كان التوق��ف لدقائق معدودة ل���رشاء دواء 
مث��اًل، والويل ل�صاحب املركب��ة الذي ياأبى الدفع الأنه 
قد يدخل معركة غر متكافئة بل وقد يتعر�ش للف�صل 
الع�صائ��ري"، مت�صائ��اًل ع��ن "دور االأجه��زة الرقابي��ة 

واالأمنية بالتعامل مع هذه احلاالت ال�صاذة".
وي�صتغ��رب عب��د الغن��ي، م��ن "تواط��وؤ بع���ش عنا�رش 
امل��رور مع اأولئ��ك االأ�صخا�ش اإذ �رشع��ان ما يتعر�ش 
م��ن يرف�ش الدفع لغرامة مروري��ة ال تقل عن ع�رشين 
األف دينار بحج��ة الوقوف يف اأماكن حمظورة هذا اإن 

اأفلت من �رشهم اأ�صا�صًا".
ر�شوخ للأمر الواقع و"�شرقات" علنية 

م��ن  عام��ًا(   60( ال�صكرج��ي  هن��اء  تق��ول  ذل��ك  اإىل 
اأه��ايل �ص��ارع فل�صطن �رشق��ي بغ��داد، يف حديث ،اإن 
"اأ�صح��اب املركبات ي�صطرون لدف��ع مبلغ الكراجية 
برغ��م معرفته��م بعدم قانوني��ة االأمر ر�صوخ��ًا لالأمر 
الواق��ع خا�ص��ة يف ال�ص��وارع التجاري��ة اأو الت��ي يكرث 
املر�صي��ة  التحلي��الت  وخمت��ربات  االأطب��اء  فيه��ا 

وال�صيدليات". 
وتته��م ال�صكرج��ي، م�صتغل��ي تل��ك ال�ص��وارع ب�"ع��دم 
االأمانة حيث غالب��ًا ما تتم عمليات �رشقة ملحتويات 
ال�صيارات التي يرتكها اأ�صحابها مفتوحة، بطلب منهم 
اأحيان��ًا، ال�صيما الهواتف النقالة واحلوا�صيب واملبالغ 
املالي��ة وغرها من االأ�صياء الثمين��ة، متذرعن بعدم 

م�صوؤوليتهم عن املوجودات داخل ال�صيارة".
مواقف نظامية "خا�شرة"

باملقاب��ل �صكا اأ�صحاب مواق��ف اأ�صولية وجمازة من 
قب��ل اأمان��ة بغ��داد وقيادة عملي��ات بغ��داد، من كرثة 
الطارئ��ن الذي��ن يحتل��ون �ص��وارع بغ��داد ومناطقها 

املهم��ة، موؤكدي��ن اأنهم يتعر�ص��ون للخ�ص��ارة اأو عدم 
حتقيق االأرب��اح املتوقعة وال�رشوري��ة الإدامة عملهم 
وتغطي��ة نفقاته��م، برغ��م م��ا يدفعون��ه م��ن �رشائب 

واأجور للدولة.
ويق��ول اأب��و عل��ي �صاحب اأح��د الكراج��ات يف منطقة 
ال�صع��دون، اإن "غالبي��ة اأ�صحاب املركب��ات يركنونها 
يف ال�صوارع الفرعية ويدفعون للطارئن الذين يدعون 

تاأجرها كذبًا وبهتانًا".
ويدع��و اأبو عل��ي، اأمانة بغ��داد واالأجه��زة االأمنية اإىل 
���رشورة "تكثي��ف اجله��ود للح��د م��ن تل��ك الظاه��رة 
الع�صوائية التي توؤثر يف ا�صحاب الكراجات االأ�صولية 

املجازة ر�صميًا وتفقد الدولة مبالغ طائلة".
"معطلة" "جتاوزات" فر�صها الواقع االأمني وخطط 

اأمانة بغداد من جانبها عّدت ظاهرة ا�صتغالل ال�صوارع 
من بع�ش اجلهات املجهولة "جتاوزات" برزت ب�صبب 
ع��دم اال�صتقرار االأمن��ي، موؤكدة، اأن له��ا خططًا لبناء 
مواق��ف نظامي��ة لكنه��ا مازال��ت "حبي�ص��ة" االأدراج.
ويق��ول مدي��ر العالق��ات واالإع��الم يف اأمان��ة بغ��داد  
حكي��م عبد الزهرة، يف حدي��ث له، اإن "�صاحات وقوف 
ال�صي��ارات التابعة الأمانة بغداد تخ�صع للمزايدة ويتم 
االإع��الن عنها ر�صمي��ًا وفق متطلبات يج��ب اأن تتوفر 
يف املتق��دم للح�صول على تلك ال�صاح��ات"، مبينًا اأن 
"ال�صاحات النظامي��ة تتطلب توفر عدد من ال�رشوط 

واملحددات ويتم حتديدها وحتديد اأ�صحابها".
وي�صي��ف عب��د الزه��رة، اأن "ر�ص��وم �صاح��ات الوقوف 
بح�ص��ب قانون اأمانة بغداد هي 1000 دينار للمركبة 
الواح��دة، ث��م مت تعديله��ا حي��ث يتم ا�صتيف��اء 1000 
دين��ار ع��ن كل �صاع��ة وتتوق��ف عن��د �صق��ف 4000 
دين��ار"، مو�صح��ًا اأن "االأمان��ة تتخ��ذ اج��راءات بحق 
اأ�صح��اب ال�صاح��ات النظامية يف حال ع��دم االلتزام 

ومنها �صحب رخ�صة التاأجر".

دعوات إلعادة الحياة إليه واستثماره.. بحر النجف .. سٌر من  أسرار الطبيعة الغامضة
لك��ن بح��ر النجف ميث��ل لغز بالن�صب��ة اىل الكثرين فم��ا ان ت�صمع 
ب��� )بحر النجف( حت��ى ت�صتثرك ه��ذه الت�صمية وحت��رك فيك حب 
اال�صتطالع ملعرفة �صيء ما عن هذا البحر الوحيد يف العراق.. وهل 
هو بحُر حقًا مثل �صائر البحور التي �صمعنا وقراأنا عنها و�صاهدنا 

بع�صها يف ال�صينما او يف جهاز التلفاز؟!!
يف اجل��زء االأو�ص��ط اجلنوبي من الع��راق منخف�ش ي�ص��كل م�صاحة 
وا�صع��ة مغمورة باملي��اه، وميتد طولي��ًا من �صم��ال مدينة النجف 
اىل جن��وب غربي مدينة احلرة.. ه��ذا املكان هو ما يعرف ب�)بحر 
النجف(.بح��ر بانقيا، اأطلقت عل��ى بحر النجف ت�صميات كثرة منذ 

بداية ن�صوئه اىل يومنا هذا .
وقي��ل ان ا�ص��ل ه��ذا املنخف���ش امن��ا ن�صاأ بفع��ل عوام��ل التعرية 
الباطني��ة الت��ي توؤث��ر تاأثراً فاع��اًل يف بع���ش ان��واع التكوينات 
ال�صخري��ة.. وه��ذه التكوين��ات ال�صخري��ة التي توؤث��ر فيها عوامل 

التعرية هي الغالبة على هذه املنطقة 
الإ�شتفادة من بحر النجف كمنخف�ض مائي

كم��ا و�صف الرحال��ة االأجانب وعلم��اء االآثار الذي��ن زاروا العراق 
بح��ر النج��ف ، من هوؤالء )امل�صرت بارلو( ال��ذي و�صف بحر النجف 

كما �صاهده يف �صنة 1889م )1306ه�( .
قائاًل: )ان النه��ر امل�صمى نهر الهندية يجري يف اجلهة اليمنى من 
الفرات وهو يحمل ن�صف مياه الفرات.. ثم ي�صل اىل مدينة النجف 

في�ص��ب هناك يف بحرة ت�صمى )بحر النج��ف( يبلغ طولها )609 
مياًل وعر�صها )30( ميال.. واملياه بعد ان تتجمع يف بحر النجف 
تتغل��ب عليها امل��واد املعدنية، وتغ��دو كمياه البح��ر ماحلة وغر 
�صاحل��ة لالإفادة منه��ا.. وكان هذا البحر خ��ر طريق للموا�صالت 
بن النج��ف و�صائر اجله��ات العراقية وكذلك خ��ارج العراق.. وان 
اأكرث الزائرين الذين يقدمون من الهند لزيارة االماكن املقد�صة يف 
كربالء والنجف كانوا ي�صلكون طريق الفرات الذي ينتهي بالنجف

جانب من بحر النجف قدميا
لق��د لعب بح��ر النج��ف دوراً كبراً يف اخ��راج النجف م��ن عزلتها 
اجلغرافي��ة ومنوه��ا وتو�صعها وكرثة عدد �صكانه��ا، اإذ اخذت تنمو 
وتتو�ص��ع وتزدهر فقد كان البحر واحداً م��ن امل�صالك املهمة الذي 
يرب��ط النج��ف باخلليج العربي ع��رب ميناء )االبله( ال��ذي ُيعد رئة 

العراق على العامل اخلارجي. 
ومل يقت�رش دور البحر على النقل التجاري فح�صب بل كان ي�صتخدم 

لنقل امل�صافرين وزّوار املرقد ال�رشيف من عدة مدن اإ�صالمية..
كم��ا كان البحر م��ورد رزق الأهل النجف باعتب��اره مملحة كبرة 
يعتا���ش عليها الكثر من النا�ش، فال عجب حينما �صمي منذ القدم 
ب�)بح��ر امللح(.. وق��د اكد ذلك الرحال��ة )تك�صرا( بقول��ه: )ان هذه 
البح��رة كان��ت �صديدة امللوح��ة ولذلك كان ي�صتخ��رج منها امللح 

الذي يباع يف بغداد واملناطق املجاورة(.
كم��ا اعتم��د �صكان النج��ف يف رزقه��م ا�صافة اىل م��ا ذكر- على 

ا�صماك البحر الكثرة واملختلفة االأنواع 

اإ�صاف��ة اىل هذه النعم كلها فق��د ا�صتهر منخف�ش النجف بالزراعة 
وب�صاتن النخيل.. حتى قبل ان يجف ويعد الطر الوافد الذي يطلق 

عليه )معن( م�صدر رزق اي�صًا الأهايل النجف حتى اليوم. 
يف ع��ام 1887 م اخذ بحر النجف باجلفاف بعد ما عمد ال�صلطان 
العثم��اين اىل �صد منافذه الرئي�صة التي ت�صب فيه بال�صخور الكبار 
ف�صم��ي باب��ي �صخر وكان ا�صم��ه ال�صابق )اجلع��ارة( ل�صدة �صوت 

البحر..
ويذك��ر الباح��ث احمد �صو�ص��ه ان فكرة جتفيف بح��ر النجف تعود 
اىل زم��ن اال�صكن��در املقدوين الذي حاول جتفيف��ه الإحياء اأرا�صيه 
وا�صتثماره��ا يف االإنتاج الزراعي، وذل��ك عن طريق اإن�صاء �صد بن 
نهر بابل ومنخف�ش بر النجف ملنع و�صول مياه الفي�صانات اإليه.

روايات واآثار
 اإن م��ن الروايات املتناقلة التي ت��روى عن بحر النجف انه �صمن 
ال��وادي املقد���ش الذي جاء ذك��ره يف القراآن الك��رمي: )طور �صنن( 
وم��ا زال هن��اك اآثار ت�صم��ى ب�)الطارات( وهو عب��ارة عن تل عاٍل 
وفي��ه حدث��ت من��ذ الق��دم عوام��ل التعرية الت��ي ترك��ت ب�صماتها 
املذهل��ة علي��ه الت��ي ميك��ن ا�صتغالله��ا يف ه��ذا امل��كان املذه��ل 
كمنطق��ة �صياحية جميلة جداً باالإ�صافة اىل وجود اآثار ملزار قدمي 
يف ق��اع بحر النج��ف يعود اىل علي بن احل�صن ب��ن احل�صن املثنى 
يق�ص��ده اأه��ايل النج��ف يف ال�صي��ف.: )ان هذا املزار ق��دمي ال احد 
يعرف متى بني ومبرور االيام اأخذ البناء ينهار وا�صبح غر الئق 
مبث��ل هذا االن�ص��ان املوؤمن املجاهد الذي جده ر�ص��ول اهلل )�ش( ، 

فان��ربى لبنائه وت�صييده مبا يليق مبقام هذا الويل اجلليل اال�صتاذ 
املهند���ش ع��الء الطفيلي، وعل��ى ما اأظ��ن ان تاري��خ االنتهاء من 

ت�صييده ال يتجاوز بداية القرن الواحد والع�رشين.
ثم �صاألناه عن مالكي ارا�صي بحر النجف ، اخربنا اال�صتاذ )عْدوه( 

ان عائلته كانت متلك حوايل )1200( دومن ..
ومن الع�صائر التي متلك ق�صمًا من هذه االرا�صي ع�صرة )الكالبين 
)الب��و ح��زره( وع�صرة الغ��زاالت.. اآل �صبل.. ام��ا احل�صة االكرب من 
ارا�ص��ي بح��ر النجف فكانت لع�صرة اللهيب��ات .. وقبل �صنوات من 
�صقوط النظام عمد )هذا النظام( اىل بيع بع�ش ارا�صي بحر النجف 

وا�صرتط على من ي�صرتيها ال�صكن فيها وا�صالحها وزراعتها.. 
و ا�صارت روايات كثرة اىل مرور �صفينة نوح فيه وزعمت ان ر�صو 
ال�صفين��ة جنوب النجف يف م�صجد الكوف��ة كما هو معروف .. ومن 
امل�ص��ادر ما ا�صارت اىل انه هو املق�صود ب�)طور �صنن( الذي ورد 

ذكره يف القراآن الكرمي..
)طني خاوة(

ن��وع من انواع ال�صخور التي تتواجد يف منخف�ش النجف اتخذها 
بع���ش النا���ش و�صيلة لل��رزق وهو ما ي�صم��ى عند النا���ش ب�)طن 
خ��اوة( وكان��ت الن�ص��اء القادم��ات م��ن م��دن الع��راق املختلف��ة 
ي�صتعملن��ه للراأ�ش قبل )احلمام( ي�صعنه عل��ى روؤو�صهن ولي�ش هذا 

فقط فانه يزيل الق�رشة والدهون من فروة الراأ�ش.
كم��ا اأن��ه اح�صن م��ن ال�صامبو احلايل الأن��ه �صحي ولي���ش فيه من 

حمذورات طبية 

أعداد ـ لميس عبد الكريم

الهجرة: نزوح نحو 300 ألف شخص منذ بدء 
عمليات أيمن الموصل

مجلس ذي قار يعقد جلسة طارئة لمناقشة خصخصة الكهرباء

الموارد المائية تعلن تشييد 22 سدًا وتقليل خطر "أليسو"

شقاوات بغداد "الجدد" والفصل العشائري يحوالن شوارعها إلى "كراجات" عشوائية

بغداد � متابعة: اأعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، االثنن، عن نزوح 281.630 
األ��ف �صخ���ش منذ بدء عمليات حترير اجلانب االأمي��ن توزعت بن خميماتها يف 

جنوب مدينة املو�صل و�رشقها.
وق��ال معاون مدير عام دائرة الفروع يف الوزارة علي عبا�ش جهانكر يف بيان 
�صحف��ي، اإن "ف��رق الوزارة امليدانية ا�صتقبل��ت 6.855 نازحا من مناطق غرب 
نينوى يف اجلانب االأمين من املو�صل، لي�صل العدد الكلي منذ انطالق العمليات 

يف اجلانب االمين اىل 281.630 نازح".
وا�صاف مدير عام الدائرة، اأنه "اإيواء النازحن يف خميمات الرنكزلية، اجلدعة، 

احلاج علي، املدرج، اخلازر، ح�صن �صام وجه مكور".
واأو�صح جهانكر، اأن "الوزارة قامت بتاأمن جميع االحتياجات ال�رشورية من 
م��واد عينية وغذائي��ة و�صحية ومنزلية يف خمازنها حت�صب��ا لنزوح عوائل اأكرث 
من مناطق ال�صاحل االأمين ملدينة املو�صل، ف�صال عن توزيع امل�صاعدات الأهايل 

املناطق املحررة للحد من حركة النزوح وال�صيطرة عليها".

بغ��داد � متابع��ة: يعقد جمل�ش حمافظة ذي قار ،االثن��ن، جل�صة طارئة ملناق�صة 
خ�صخ�صة الكهرباء.

وذك��ر م�ص��در مطل��ع ،ان "جمل���ش حمافظ��ة ذي ق��ار يعق��د االن جل�ص��ة طارئة 
ملناق�ص��ة خ�صخ�ص��ة الطاق��ة الكهربائية وم���رشوع عق��د اجلباية"،م�صيفا، ان 
"هن��اك ب��وادر داخ��ل املجل���ش للرجوع عن ق��راره ال�صاب��ق والقب��ول باإحالة 

املحافظة اىل اخل�صخ�صة".
جدي��ر بالذكر ان جمل�ش حمافظة ذي قار عقد يف وقت �صابق جل�صة �صوت فيها 

على رف�ش م�رشوع خ�صخ�صة الكهرباء.

بغ��داد � متابع��ة : اأعلن��ت وزارة املوارد املائية، االثنن، ع��ن ت�صييد 22 �صدا يف 
املنطقة الغربية واجلنوبية من البالد، الفتة اإىل التقليل من خطر �صد األي�صو.

وق��ال مدي��ر عام الهيئة العامة لل�ص��دود التابعة للوزارة مه��دي ر�صيد، يف بيان 
�صحفي، اإن "الوزارة ب�صكل عام والهيئة ب�صكل خا�ش ت�صعى من اأجل التقليل من 
ال�صائع��ات املالي��ة ا�صافة اىل تخزين املياه واأبعاد خط��ر الفي�صانات بالوقت 

ذاته، وذلك من خالل بناء �صدود �صينة يف خمتلف مناطق العراق".
واأ�ص��اف ر�صي��د، اأن "الهيئة �صيدت خالل ال�صنوات القليل��ة املا�صية ٢٢ �صدا يف 
املناط��ق الغربية واجلنوبية"، مبينا اأن "ذل��ك ي�صاعد يف الكثر من االمور التي 
تخ���ش تخزي��ن املياه يف خمتلف مناطق البالد واملناط��ق التي مت �صيدت فيها 

تلك ال�صدود".
وتابع، اأنه "حتى االن ال توجد اتفاقية تلزم الدول بتاأمن املياه، لذا فاأن العراق 
حري�ش على تخزين املياه قدر االماكن خا�صة مع املناطق املحاذية للعراق او 
الت��ي متر بها املياه". واأ�صار اإىل، اأن "تركي��ا قللت من خطر �صد األي�صو حيث قام 
فري��ق خرباء م��ن الهيئة بزيارة تركيا موؤخرا ومت االتفاق على االمور التي تبعد 

هذا اخلطر وتوؤمن و�صول املياه ب�صكل ان�صيابي".

حقيبة 

بغداد ـ سعاد التميمي

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

وزيرة الصحة والبيئة تطلع 
على الحالة الصحية لطبيب 

تعرض لطلق ناري طائش

انطالق حملة "محلتي األجمل" 
في بغداد

دعت جلنة الرتاث والآثار يف 
جمل�ض النجف اىل تطوير 

ال�شياحة يف بحر النجف و 
الهتمام بالأماكن ال�شياحية فيه , 

كذلك قدمت جلنة ال�شياحة مقرتحا 
اىل وزير املوارد املائية لتن�شيط 

ال�شياحة النهرية وخا�شة يف بحر 
النجف " موؤكدة ان " وزير املوارد 
املائية وعد بدرا�شة املقرتح وتبني 
هذا امل�شروع الذي ين�شط ال�شياحة 
الدينية والرتفيهية يف املحافظة ".

يفكر البغداديون طويًل قبل 
اأن يقرروا ا�شتخدام �شيارتهم 
اخلا�شة يف ق�شاء اأعمالهم او 
التنقل, بعد اأن خ�شعت اأحياء 

العا�شمة وخا�شة احليوية 
لـ"�شقاوات" فر�شوا "اأتاوات" 

على املواطنني مقابل ال�شماح 
لهم بالوقوف ولو لدقائق 

معدودة.


