
الت��ي اخذت تتح��ول اىل اأكوام معيق��ة حلركة �سري 
امل�س��اة وم�سوهة منظر اجل�رص ال��ذي �رصفت عليه 
مبال��غ كبرية ك��ي ي��وؤدي دوره، علم��ا اأن الأهايل 
وح�سب الر�سالة �سبق واأن تقدموا باأكث�ر من �سكوى 

اىل البلدية لكن دون فائدة اأو حتى متابعة... 
موق��ع اجل���رص مثري للج��دل، فهو مير ف��وق حديقة 
عام��ة قاطع��ًا �سارع��ًا رئي�س��ًا ب�سايدي��ن، اأحدهما 
غ��ري مبّل��ط ، اأم��ا الث��اين فح�س��ب ر�سال��ة الهايل، 
ي�سك��و من كرثة التخ�سفات واحلفر التي حتتاج اىل 
ت�سوي��ة وتبليط. اأي�س��ًا اأن هن��اك ع�سوائيات حتت 
ج���رص امل�س��اة، ف�ساًل ع��ن انقا�ض البن��اء واحلديد 
وخملف��ات مول��دات الكهرب��اء الت��ي بات��ت معيقة 
حلركة ال�سيارات التي ت��روم ال�ستدارة من الفتحة 
الت��ي ل تبعد امتاراً عن اجل�رص الذي فقد اأهميته اأو 
حاجت��ه لوجود تل��ك الفتحة الت��ي يف�سلها النا�ض 

عل��ى اجل���رص.  الأمر الآخ��ر الذي ن��ّوه اليه الهايل 
بر�سالته��م، اإن دعام��ات اجل���رص التي ي�ستن��د اإليه 
لي���ض بالق��وة الكافية على حتمله��ا الأمر الذي زاد 
خماوفهم م��ن �سقوطه يف اأّي وقت، بالتايل اإحلاق 
راج��ن يف خت��ام  بالنا���ض وممتلكاته��م.  الأذى 
ر�سالته��م، اأخذ ما جاء بها مبحم��ل اجلد ومتابعة 
املو�س��وع خدم��ة لأه��ايل املحمودي��ة وال�سال��ح 

العام.
املواط��ن ه��ادي عبد م��ن اه��ايل املحمودية �سبق 
واأن بعث بر�سالة حول جممل اخلدمات يف املدينة 
الت��ي تعترب من مداخل العا�سمة، التي يفرت�ض اأن 
ت��ويل الهتم��ام والعناية. م�ست��دركًا: لكن لالأ�سف 

كل �سيء فيها مهمل وخمرب. 
ولف��ت يف ر�سالت��ه اأي�س��ًا اىل ج���رص عب��ور امل�ساة 
املزع��وم ح�سب و�سفه وال��ذي مل ي�ستخدم من قبل 
املواطن��ن اإل ما ن��در. عازيًا �سب��ب ذلك اىل حجم 
الفو�س��ى و�سعوبة �سعود كبار ال�سن عرب درجات 

�سلمه. متابعًا: كذلك قرب ال�ستدارة من اجل�رص. 
يف ح��ن ن��ّوه املواطن زي��د ح�سن، �سائ��ق �سيارة 
عل��ى خط بغ��داد - املحمودي��ة، اىل اإن هذا اجل�رص 
ا�سبه بالعالة عل��ى املدينة فهو دون فائدة، ف�ساًل 
عن الهمال الذي طاله اإن كان من قبل الهايل اأو 
اجله��ات امل�سوؤولة عن ت�سييده. مو�سحًا: اأن مكانه 
لالأ�س��ف مل يك��ن مالئم��ًا اأو وف��ق روؤي��ة هند�سي��ة 
وا�سح��ة تخدم اأهل املدينة وب�سكل خا�ض الطالب 

وكبار ال�سن.
اأم��ا املواط��ن فائ��ق العام��ري، فق��د ت�س��اءل ع��ن 
دور اجله��ة الت��ي قامت باإن�ساء ه��ذا املج�رص الذي 
يفرت���ض اأن تكون هناك متابعة دورية له لتاأهيله 
واإدامت��ه، مبينًا اأن حاله الآن ل ميت ب�سلة للغاية 
التي �سّيد من اأجلها األ وهي عبور امل�ساة، مقرتحًا 
اأن تك��ون هن��اك ج�سور م�ساة ق��رب املدار�ض فهي 
اك��رث حاج��ًة لتل��ك اجل�س��ور يف ظلِّ رعون��ة بع�ض 

ا�سحاب ال�سيارات بقيادتهم املركبات ب�رصعة. 

ت�س��ارع زمالوؤه الباعة ل�سحبه اىل اجلزرة الو�سطية ور�ّض املاء على 
وجه، لكنه مل يكن قادراً على حتريك يده، الأمر الذي ا�سطرهم لنقله 
اىل م�ست�سف��ى ال�سي��خ زايد، وبعد اج��راء الفحو�س��ات والك�سف كان 
�سقوط احمد ناجمًا عن �رصبة �سم�ض قوية ت�سببت بحالة قريبة من 

اجلفاف اإثر فقدانه كميات كبرية من املاء.
احلكومة حتّذر واملواطن ي�سهم

مل يك��ن العراقيون يهتمون ب�س��وؤون الطق�ض وبيان��ات هيئة النواء 
اجلوي��ة ملثم��ا يهتم��ون ب��ه الي��وم، اإن كان��ت الهوات��ف الذكي��ة او 
و�سائ��ل الع��الم ومواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي، حت��ى ان الكث��ري 
منه��م اأخ��ذ بالتقّي��د مب��ا ين�رص وي���رّصح ب��ه املخت���ض يف تنبوؤات 
الطق���ض والتحلي��الت اجلوي��ة، ح�سن الأ�س��دي قال: نظ��راً لرتفاع 
درج��ات ح��رارة الأجواء خ��الل هذه الف��رتة، لترتك امل��واد القابلة 
لالنفج��ار مهم��ا كان نوعه��ا بداخل �سيارتك ك��ي ل تنفجر وت�سبب 
ا���رصاراً ولرمبا ت�سبب حريق��ًا داخل ال�سيارة . متابع��ًا: والأهم عدم 
ت��رك الطف��ال داخ��ل ال�سي��ارة حتت ا�سع��ة ال�سم���ض، ف��اإن ال�سيارة 

مغلف��ة النوافذ حت��ت ا�سعة ال�سم���ض ترتفع فيها درج��ة احلرارة اإىل 
م�ستوي��ات عالية جداً قد تتجاوز 75 درج��ة مئوية، ب�سبب اأن ا�سعة 
ال�سم���ض ت�سب��ب الحتبا�ض احل��راري داخ��ل ال�سيارة. م�سيف��ًا: كما 
ين�سح مبتابعة التو�سيالت الكهربائية يف املنزل خ�سو�سًا اأجهزة 
التربي��د، كذلك ين�سح بعدم ترك الأطفال حتت ا�سعة ال�سم�ض لفرتات 
طويلة خالل هذه الفرتة، ب�سبب الرتفاع الكبري يف درجات احلرارة 
ملا لها م��ن م�ساعفات اهما �رصبة ال�سم�ض والتحذير ي�سمل الأيدي 

العاملة.
و�س��ط هذا الرتفاع الكبري واخلطر يف درجات احلرارة، ابتكر الكثري 
م��ن النا���ض و�سائل ع�س��ى اأن تنفعه��م بالتغلب على ذل��ك الرتفاع 
وم�ساع��دة العامل��ن، ايهاب ك��رمي �ساحب حم��ل يف منطقة ال�سنك 
التجاري��ة، ن�سب )دو�ض( يف ال�سارع العام والذي �رصعان ما تزاحم 
علي��ه النا���ض خا�سة العم��ال و�سواق ال�سي��ارات الكي��ا. على مقربة 
من��ه و�سع �سامي ح�سن، �ساحب حم��ل كهربائيات، براد ماء كبرياً 
مو�ساًل بالكهرباء يقدم خدماته للنا�ض من �ساعات ال�سباح الأوىل 
وحتى وقت اغالق حمال املنطقة. فيما وجد ا�سماعيل مو�سى و�سيلة 
اأخ��رى للتخفيف ع��ن كاهل النا�ض وارتفاع درج��ات احلرارة، حن 

ق��ام بت�سقيف م�ساحة من الر�سيف وجعله��ا ا�سبه مبحطة ا�سرتاحة 
ملن نال منهم التعب واحلر.

الت�سّحر واأحزمة املدن اخل�سراء
يرتب��ط ارتف��اع درجات احلرارة بع��ّدة امور منها من��اخ عام واآخر، 
ب�سبب اهمال امل�ساحات اخل���رصاء والتجاوز على ال�ساحات العامة 
والغاب��ات التي كانت حتيط بالعديد من امل��دن العراقية التي ت�سكو 
الآن م��ن ارتفاع معدلت درج��ات احلرارة، املخت���ض البيئي هيثم 
مزيون، بّن ، اأن هناك عّدة عوامل تزيد من ارتفاع درجات احلرارة 
منه��ا ازدي��اد البناي��ات الكونكريتية م��ن دون وجود خط��ة علمية 
لت�سييده��ا اأو احاطته��ا بالأ�سج��ار املظلل��ة التي ت�ساع��د يف تنقية 
وترطيب الجواء حولها. كذلك قلة امل�ساحات اخل�رصاء التي ت�ساعد 
يف خف���ض درج��ات احل��رارة داخل امل��دن. منوهًا: اىل زي��ادة عدد 
املول��دات يف املناط��ق ال�سكني��ة والتجارية وال�سي��ارات التي تبعث 
بغ��از CO2 كذل��ك ع�سوائي��ة املجمع��ات ال�سناعية وحت��ول اغلب 
الحياء ال�سكني��ة اىل ور�ض ت�سليح ال�سيارات. لفتًا: اىل  ا�سمحالل 
حدائ��ق البي��وت الت��ي تعت��رب متنف�س��ًا مهم��ًا يف املناط��ق ال�سكنية 
والت�سّحر خارج املدينة الذي يت�سبب بالعوا�سف الغبارية وو�سول 

ري��اح حارة تدخل للمدينة املجردة من الأحزمة اخل�رصاء مما يزيد 
م��ن حرارة املنطقة. قبل اأيام انت���رصت �سور تقارن بن امل�ساحات 
اخل���رصاء يف العا�سم��ة بغداد بن عام��ي 1997 و2017 اذ كانت 
الن�سب��ة كبرية جداً ورمبا تكرب اذ ما بقيت احلكومة تهمل هذا الأمر، 
املهند���ض الزراع��ي �سالم �سلم��ان يو�سح ، اأن الع��راق يحتاج قرابة 
200 ملي��ون �سج��رة ظل تزرع يف مناطق خمتلفة م��ن البلد. موؤكداً: 
عل��ى اهمية احل��زام الخ�رص يف ظ��ل التغيريات املناخي��ة العاملية 
التي ت�رصب دوًل عّدة. مو�سحًا: اأن كل مليون �سجرة ميكن اأن ت�سهم 

بخف�ض درجتن اأو اأكرث من معدلت درجات احلرارة.
ودع��ا �سلم��ان وزارة الزراع��ة والدوائ��ر البلدي��ة اىل حمل��ة ت�سجري 
ك��ربى، اإن كان داخ��ل امل��دن اأو يف اطرافه��ا للم�ساهمة يف خف�ض 
درج��ات احلرارة وترطيب الأجواء. لفتًا: اىل اهمية اعادة الب�ساتن 
الت��ي تعر�ست اىل التجري��ف اإن كان ب�سبب العملي��ات الع�سكرية اأو 
الرهابي��ة اأو تل��ك التي مّت التج��اوز عليها وحتويله��ا اىل جممعات 
�سكنية. مطالبًا ادارة املدار�ض بغر�ض الأ�سجار بعدد تالميذ املدر�سة 
وجع��ل الأمر من ثقافة املجتمع البيئي��ة والزراعية التي حتتاج اىل 

اهتمام اكرب.

صحة األنبار تجتمع مع الصليب األحمر للتحضير الستقبال 
النازحين من غربي المحافظة

الكشف عن تفاصيل وأسعار تهريب المواد الغذائية 
في المناطق المحاصرة

الأنب��ار � متابع��ة : اجتمع��ت دائ��رة �سح��ة الأنبار، الأربع��اء، مع منظم��ة اللجنة 
الدولية لل�سليب الأحمر، وناق�سا التجهيز ل�ستقبال النازحن وتاأهيل املوؤ�س�سات 
ال�سحي��ة يف املحافظ��ة. وذك��ر بيان ل�سح��ة الأنب��ار، اإنه "�سب��اح ام�ض عقد يف 
مركز الدائرة الجتم��اع التن�سيقي امل�سرتك بن دائرتنا برئا�سة مدير عام الدائرة 
عبدال�ست��ار كاظ��م العي�ساوي من جهة وممثل منظمة ال�سلي��ب الحمر الدولية من 

جهة اخرى وبح�سور املن�سق مع املنظمات الدولية معن يو�سف العاين".
واو�سح بالقول، "يهدف الجتماع اىل تن�سيق العمل امل�سرتك بن الطرفن لتنفيذ 
امل�ساري��ع ال�سحي��ة يف املناط��ق الغربي��ة كاإج��راء اويل ا�ستعداد ملرحل��ة ما بعد 
حترير املدن الغربية والتجهيز ل�ستقبال النازحن يف املناطق التي �ستجرى بها 

عمليات حترير قريبا بعد ان مت النتهاء من حترير نينوى".
وا�س��اف، اإن "الجتم��اع ح���رصه م�س��وؤول املنظم��ة حممد ج��رب وم�سوؤولة امللف 
ال�سحي فيها �سجى طارق". واثنى العي�ساوي، بح�سب البيان، على "جهود املنظمة 
و�سعيه��ا الكب��ري من اجل تقدمي اخلدم��ات واعادة تاأهي��ل املوؤ�س�سات ال�سحية يف 
املحافظة"، مبديا "ا�ستع��داد الدائرة مع كافة املنظمات املهتمة بامللف ال�سحي 

مبا يقدم اخلدمة لل�سالح العام".

بغ��داد � متابع��ة : ك�س��ف رئي���ض جلنة الأم��ن والدف��اع النيابي��ة حاك��م الزاملي، 
الأربع��اء، ع��ن تفا�سيل مثرية ب�ساأن عملي��ات تهريب املواد الغذائي��ة واملوؤن اإىل 
تنظي��م "داع�ض" الإرهابي يف املناطق املحا�رصة واخلا�سعة ل�سيطرته، لفتا اإىل 

اأن �سعر كي�ض ال�سكر و�سل اإىل خم�سة مالين دينار.
وق��ال الزامل��ي يف موؤمتر �سحايف عقده مببنى الربمل��ان ، اإن "م�سوؤولن فا�سدين 
وعنا���رص فا�سدة بالجهزة الأمنية ي�رصفون عل��ى عمليات تهريب املواد الغذائية 
اإىل عنا���رص تنظيم داع�ض الإجرام��ي يف املناطق املحا�رصة التي ماتزال تخ�سع 
ل�سيطرته��م كاحلويجة وتلعف��ر". واأ�ساف الزاملي، اأن "�سعر كي�ض ال�سكر و�سل اإىل 
خم�س��ة مالي��ن دينار، وكي�ض الطحن اإىل مليون دين��ار، فيما يتم بيع كيلو غرام 
م��ن ال�س��اي مببلغ 100 الف دينار”، مبين��ا اأن "ال�سابونة الواحدة يتم بيعها يف 
املناط��ق املحا�رصة مببلغ 25 الف دينار". ولفت الزاملي اإىل اأن "بع�ض ال�سلحة 
الت��ي بح��وزة الدواع���ض يف املناطق املحا���رصة �سنع��ت يف 2017"، داعيا اإىل 
"���رصورة ال���رصاع اطالق عمليات حترير احلويجة وتلعفر ملنع تكرار ما ح�سل 

موؤخرا يف قرية اإمام غربي يف القيارة".

انتشال جثة صبي من شط العرب
بغ��داد � متابع��ة  : لقي �سبي يف ال�13 من عمره م�رصعه غرقا اليوم الأربعاء، يف 
مي��اه �س��ط العرب. وق��ال م�سدر امني يف حدي��ث �سحفي اإن "ال�سب��ي كان ي�سبح 
مبنطق��ة النجيبي��ة ق��رب ج�رص خالد ح��ن تعر�ض للغ��رق"، موؤكدا ان��ه "مت اإبالغ 

ال�رصطة النهرية بوقوع حادث الغرق وانت�سال اجلثة".
واأ�س��اف ان "ه��ذا امل��كان �سهد اأك��رث من حالة غ��رق خالل مو�س��م ال�سيف هذا"، 
مبين��ا ان "العدي��د من املواطن��ن ل يتخذون جانب احليطة واحل��ذر من التيارات 
املائية التي تت�سكل بهذا املكان". ويقوم العديد من املواطنن مبحافظة الب�رصة، 

بال�سباحة مبياه �سط العرب ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة.

اأف��اد رئي�ض حمكم��ة ا�ستئناف الر�ساف��ة القا�سي 
ماجد الأعرجي باأن حملًة اأطلقها الق�ساء ملواجهة 
ظاه��رة املخدرات يف العا�سمة، وفيما لفت اإىل اأن 
عقوبات بالإعدام طال��ت مروجي وجتار خمدرات، 

طالب بت�سديد عقوبة املتعاطن.
وق��ال الأعرجي يف ح��وار مع �سحيف��ة "الق�ساء" 
الق�سائي��ة  لل�سلط��ة  بي��ان  بح�س��ب  اللكرتوين��ة 
الحتادية، اإن "املحاكم والتحقيقات التي جتريها 
توؤكد تف�سي ظاه��رة املخدرات ب�سكل كبري ل �سيما 

يف بع�ض املقاهي يف العا�سمة".

واأ�س��اف، اأن "الق�س��اء نب��ه اىل هذا اخلط��ر وقمنا 
بحمل��ة كب��رية للت�سدي ل��ه على اكرث م��ن م�ستوى 
بتوجيهات رئا�سة جمل�ض الق�ساء الأعلى"، مطالبًا 
"جمل���ض الن��واب العراق��ي بتعدي��ل م��واد عقوب��ة 
متعاطي املخ��درات وت�سديدها كجزء من ردع هذا 

اخلطر".

وتاب��ع رئي���ض حمكم��ة ال�ستئن��اف، اأن "املف��ارز 
الأمني��ة بالتعاون م��ع الق�ساء األق��ت القب�ض على 
بع�ض التجار املوردين للمخدرات وحكموا بعقوبة 

العدام وهو احلكم القانوين".
ودعا القا�سي، اجلميع ل�"موؤازرة الق�ساء ملكافحة 

هذه الظاهرة". 

اعل��ن حمافظ بغداد عط��وان العط��واين، الأربعاء، عن 
اتخاذه��ا قرارات من �ساأنها ايقاف التو�سع بالن�سطة 

امل�سببة للتلوث البيئي.
وق��ال العط��واين خالل ن��دوة علمية خا�س��ة بحماية 
وحت�سن البيئة عق��دت، ام�ض، يف مبنى جمل�ض بغداد 
بح�س��ب بي��ان اورده مكتب��ه العالمي، اإنن��ا "ن�سعى 
لتح�س��ن  املنا�سب��ة  ال�سرتاتيجي��ة  اخلط��ط  لو�س��ع 
البيئ��ة وحمايته��ا م��ن التل��وث وتفعي��ل دور البيئ��ة 
يف املحافظ��ة". واأ�س��اف املحافظ، ان��ه "مت اخلروج 
بق��رارات ليق��اف التو�سع به��ذا الن�س��اط ومت ت�سكيل 
جلان متعددة لدرا�سة هذا امل�رصوع على ان يتم اتخاذ 
الق��رار احلا�سم لحقا لتقرير م�س��ري معامل الطابوق 

وا�ستبدالها ببدائل اخرى لتلحق اي �رصر بالبيئة".
وا�سار العطواين، اإىل اأن "اأبرز ال�سباب الرئي�سية التي 
�ساع��دت على تفاق��م ازم��ة البيئ��ة يف العا�سمة هي 
معام��ل الطاب��وق يف منطق��ة النه��روان وماتبثه من 
غازات هيدروكاربونية �سامة م�رصطنة  ت�رص ب�سحة 
الن�س��ان والبيئ��ة وجمي��ع الكائن��ات احلي��ة، ف�س��ال 
ع��ن املعام��ل الخ��رى املنتج��ة للم��واد الكيمياوية 

وال�سباغ وما�سابه ذلك".

اعل��ن مدي��ر ع��ام املناف��ذ احلدودي��ة الل��واء �سام��ي 
ال�سوداين،الربعاء،ع��ن �سب��ط م��واد خم��درة وب�سائع 
حتمل �سهادة من�ساأ مزورة يف الب�رصة. وقال ال�سوداين 
يف بي��ان �سحفي ،ان��ه " مت �سبط اح��د امل�سافرين يف 
منف��ذ ال�سالجم��ة يف حمافظ��ة الب���رصة يف حوزته 4 
اكيا���ض من امل��ادة املخدرة نوع كر�ست��ال بعد ك�سفها 
يف جه��از ك�س��ف املخدرات اليون �س��كان ومت احالته 
اىل الق�س��اء". وا�ساف،انه "مت اي�سا �سبط 3  �سحنات 
يف منفذ �سفوان احلدودي يف حمافظة الب�رصة حمملة 
بب�سائ��ع خمتلف��ة ح��اول اح��د امل�ستوردي��ن ادخالها 
ب�سهادة من�ساأ مزورة مت ك�سفها يف برنامج اللكرتوين 

يف ق�سم البحث والتحري ومت احالتها للق�ساء".

استئناف الرصافة: عقوبات إعدام طالت مروجي مخدرات في بغداد

مواطنون يشكون فوضى جسر المشاة في المحمودية!

بعد تكرار حاالت اإلصابة بضربة الشمس .. محاوالت إليجاد بعض الحلول والمعالجات 

بغداد تتخذ قرارات إليقاف 
األنشطة المسببة للتلوث البيئي

المنافذ الحدودية: 

ضبط مواد مخدرة وبضائع 
مقلدة في البصرة

بغداد ـ متابعة

البصرة ـ خاص

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

ل تزال ال�سم�س يف �ساعاتها الأوىل، 
اإذ ت�سري عقارب ال�ساعة اىل التا�سعة 
والن�سف �سباحًا، لكن احمد ال�ساب 
الذي يبيع �ستار ال�سيارات الواقية 

من ال�سم�س، مل يعد يحتمل الوقوف 
حتت ا�سعتها رغم اتخاذه جملة 

احتياطات، من ارتداء )الكا�سكيته( 
غطاء الراأ�س، ومن�سفة مبللة حول 

عنقه، لكنهما مل ي�سعفانه، فخرَّ 
مغ�سيًا عليه و�سط ال�سارع.

لفيف من اأهايل مدينة 
املحمودية، بعثوا بر�سالة 

اىل ال�سفحة طالبوا بها 
بلدية الق�ساء الهتمام 

بج�سر امل�ساة الواقع 
على ال�سارع العام قرب 
مدينة الزائرين واتخاذ 

الإجراءات الالزمة برفع 
التجاوزات والنفايات
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