
ه��ذا وطالب حماف��ظ ذي قار يحيى النا�رصي بعق��د م�ؤمتر طارئ 
ملحافظ��ات ال��شط واجلن�ب املت�شاطئة على نهري دجلة والفرات 
وذل��ك لبح��ث اأزمة املي��اه والتج��اوزات احلا�شلة عل��ى احل�ش�ص 
املائي��ة اخلا�ش��ة باملحافظ��ات اجلن�بي��ة الت��ي تق��ع يف ذنائب 
الأنه��ار، ويف ح��ن ح��ّذر م��ن جف��اف الأه���ار وهج��رة ال�ش��كان 
املحلي��ن م��ن املناط��ق املت�رصرة، اته��م قائد عملي��ات الرافدين 
بع�ص مدي��ري دوائر امل���ارد املائية يف املحافظ��ات املت�شاطئة 
بع��دم التع��اون مع القي��ادات الأمني��ة يف جمال رف��ع التجاوزات 
عل��ى احل�ش���ص املائي��ة. وق��ال النا���رصي خالل م�ؤمت��ر �شحفي 
م�ش��رك مع ع��دد م��ن اأع�ش��اء احلك�مة املحلي��ة وقائ��د عمليات 
الرافدي��ن ومدي��ري الدوائر املعنية، عقد يف دي���ان املحافظة ، اإن 
"حمافظة ذي قار و�شكانها يتعر�ش�ن اىل اأزمة خطرة يف جمال 
ت�ف��ر مياه ال�رصب للعدي��د من ال�حدات الداري��ة، واإن املحافظة 
عل��ى ا�شتع��داد لإحت�ش��ان م�ؤمتر ط��ارئ للحك�م��ات املحلية يف 
حمافظ��ات الف��رات الو�ش��ط واجلن���ب"، م�ش��راً اىل اأن "امل�ؤمت��ر 
يه��دف اىل تدار�ص اأزمة املياه والت��شل اىل حل�ل منا�شبة تخفف 
م��ن حج��م الأ���رصار الناجمة ع��ن م�شكل��ة التجاوزات الت��ي تق�م 
به��ا املحافظات ال�اقعة يف اأعايل الأنه��ار". وحذر النا�رصي من 
"تهدي��د حي��اة امل�اطنن ب�شبب اأزمة املي��اه وما ينجم عنها من 
هج��رة �شكانية م��ن املناطق املت���رصرة واأ���رصار بيئية وخماطر 
تهدد التن�ع الحيائي ف�شاًل عن تعر�ص ملف ان�شمام الأه�ار اىل 
لئح��ة ال��راث العاملي للخطر و�شياع اجله���د التي بذلت يف هذا 

الجت��اه"، م�شدداً على "�رصورة ال�ق�ف بجدية لدعم ملف الأه�ار 
م��ن قب��ل الدولة العراقي��ة واملنظم��ات الدولية". م��ن جانبه، قال 
رئي���ص اللجنة الزراعية العليا النائب الول ملحافظ ذي قار عادل 
الدخيل��ي يف حدي��ث �شحفي تابعته "اجل�رن��ال" اإن "حك�مة ذي 
قار تنا�شد رئي�ص ال�زراء حيدر العبادي بالتدخل الف�ري ملعاجلة 
اأزم��ة املي��اه باملحافظ��ة وحماية زراعته��ا واقت�شاده��ا املهدد 
بالنهي��ار"، منتقداً عج��ز وزارة امل�ارد املائية ع��ن التعاطي مع 
اأزم��ة املياه وجت��اوز املحافظات على ح�ش��ة ذي قار من امل�ارد 
املائي��ة ". وطال��ب الدخيل��ي باأن "تك���ن اإدارة ملف املي��اه اإدارة 
مركزي��ة علمية ت�شمن الت�زيع العادل جلميع املحافظات"، مبينا 
اإن "اأزم��ة املي��اه يف حمافظ��ة ذي ق��ار تتطلب تدخ��اًل ف�ريًا من 
رئي���ص ال�زراء واحلك�م��ة الحتادية لتنظيم عملي��ة ت�زيع املياه 
واحل��د من جتاوزات املحافظات املت�شاطئة على احل�شة املائية". 
واأ�ش��ار مدي��ر امل���ارد املائية يف ذي ق��ار املهند���ص ح�شن علي 
الكن��اين اىل "تراج��ع ت�شاري��ف املياه يف نهري الف��رات والغراف 
ب�ش���رة كبرة نتيجة جتاوز املحافظ��ات ول�شيما وا�شط واملثنى 
على احل�شة املائية ملحافظة ذي قار". واأو�شح الكناين يف حديث 
�شحفي ، اإن "احل�شة املقررة ملحافظة ذي قار من مياه نهر دجلة 
الت��ي ت�ش��ل من حمافظة وا�شط ع��ر نهر الغراف ينبغ��ي اأن تك�ن 
بت�شاري��ف تق��در ب��� 150 مر مكع��ب / الثانية لكنه��ا انخف�شت 
اأخ��راً اىل اأق��ل من 113 م��راً مكعبًا / الثاني��ة ب�شبب التجاوزات 
احلا�شل��ة من حمافظة وا�ش��ط". واأ�شار الكن��اين اىل اأن "ت�شاريف 
نه��ر الغ��راف مل ت�ش��ل اىل 150 م��راً مكعب��ًا / الثاني��ة حتى يف 
اأف�ش��ل احل��الت ب�شبب التج��اوزات و�شح املياه"، م�ؤك��دا اأن "ذلك 

انعك�ص �شلبا عل��ى اخلطة الزراعية ال�شت�ية اخلا�شة مبحافظة ذي 
ق��ار والتي يعتمد 90 باملئة منها عل��ى مياه نهر الغراف". وتابع 
الكن��اين اإن "التج��اوز عل��ى احل�ش���ص املائي��ة اأدى اىل انخفا�ص 
ت�شاري��ف املي��اه ومنا�شيبه��ا يف عم���م املحافظ��ة". و�شبق واأن 
ح��ذرت ادارة ق�ش��اء اجلباي�ص املرك��ز الرئي�شي لاله���ار العراقية 
م��ن خماطر اجلف��اف و�شح املياه على مناط��ق اله�ار، ويف حن 
اتهم��ت املحافظ��ات ال��شط��ى بالتج��اوز على احل�ش���ص املائية 
للمحافظ��ات اجلن�بي��ة ومناطق اله�ار، دع��ت جمل�ص الن�اب اىل 
ت�رصي��ع قان���ن حلماي��ة اله���ار واحلفاظ عل��ى منا�شي��ب املياه 
وانعا���ص احلياة فيه��ا. وكانت احلك�مة املحلي��ة يف حمافظة ذي 
قار ت�عدت يف ) 8 ت�رصين الثاين 2017 ( مبقا�شاة وزارة امل�ارد 
املائي��ة وحمافظ��ة وا�شط على خلفي��ة ازمة �شح املي��اه والتجاوز 
عل��ى احل�ش���ص املائي��ة. ي�ش��ار اىل اأن اللجنة الزراعي��ة العليا يف 
ذي ق��ار، اأب��دت اعرا�شه��ا يف الث��اين م��ن ت�رصي��ن الول 2017 
عل��ى تخفي�ص خطته��ا الزراعية للم��ش��م الزراع��ي ال�شت�ي لأكرث 
م��ن 20 باملئة حتت ذريعة �شح املياه، يف حن حذرت اجلمعيات 
الفالحية من تفاقم املنازعات الع�شائرية يف املحافظة وتاأثرها 
على امل��شم الزراعي نتيجة كرثة التجاوزات على الأنهر واجلداول 
املائية. وت�ش��كل الأه�ار ُخم�ص م�شاحة حمافظة ذي قار، مركزها 
مدين��ة النا�رصية، وتت�زع عل��ى ع�رص وحدات اإدارية من اأ�شل 20 
ت�شمها املحافظة، اإذ تقدر م�شاحة اأه�ار النا�رصية قبل جتفيفها، 
مطلع ت�شعينيات القرن املا�شي، مبلي�ن و48 األف دومن، يف حن 
تبل��غ امل�شاحة التي اأعيد غمرها باملياه بعد عام 2003 نح� 50 

باملئة من جممل امل�شاحة الكلية لأه�ار النا�رصية.

 
برئا�ش��ة املدي��ر الع��ام لدائ��رة ال�ش���ؤون الإداري��ة يف وزارة الثقافة 
وال�شياحة والآثار، رع��د عالوي ح�شن، الذي بّن اأن اللجنة �شتت�ىل 
اإكمال اجل�ان��ب الفنية واملالحظات اخلا�شة مبنظمة الي�ن�شك� على 
ملف اإدراج مدينة بابل الأثرية اإىل لئحة الراث العاملي والذي �شيتم 
التن�شيق ب��ن الهيئة العامة لالآثار وال��راث وحك�مة بابل املحلية. 
وت�شع��ى وزارة الثقاف��ة وال�شياح��ة والآث��ار لإزال��ة العقب��ات ام��ام 
ان�شم��ام مدينة بابل الثرية اىل لئحة ال��راث العاملي. بهذا ال�شاأن 
يق�ل عالوي، اإن العمل واجله�د لإدراج بابل، قطعت �ش�طًا مهمًا من 
خالل حتديد الأر�ص وامل�شاحة، وتطبيق معاير "الي�ن�شك�" الدقيقة 
م��ن قبل فريق امللف املتك���ن من اخت�شا�شين له��م خرة ط�يلة، 
وعملنا على ت�شكيل ثالث فرق اأثرية وفنية واإعالمية، لتاأهيل امللف 
وكتاب��ة تفا�شي��ل دقيقة م��ن ���رصوط الإدراج العامل��ي، وقب�له من 
جلنة الراث الأممية وتدقيقه من قبل خراء "الي�ن�شك�" عر مراحل 
حمددة ِم��ن قبل املنظمة الدولية وخرائه��ا الأثرين. لفتًا النتباه 
اإىل: ت�ش�ي��ة الإ�ش��كالت كافة ب��ن احلك�متن املركزي��ة واملحلية، 
والنجاح باإقن��اع "الي�ن�شك�" بالتعامل م��ع الإ�شافات التي حدثت 
يف ال�شن���ات ال�شابقة عل��ى اأنها واقع حال ومتث��ل حقبة من مراحل 
التاريخ التي مرت بها املدينة، واأي�شًا ت�لت منظمة الن�شب العاملية 
التي زارت املدينة اإدخال مالك متخ�ش�ص ب�ر�شة متقدمة م�شركة، 
لتك���ن انطالق��ة لتاأهيل م��الكات خ��ارج العراق معاجل��ة الطاب�ق 

الأثري على ح�شاب منظمة الي�ن�شك�.  وي�شر�شل عالوي بحديثه : اأن 
العم��ل لي���ص بال�شهل، ويف ال�قت ذاته، فاإن املهم��ة لي�شت م�شتحيلة 
اإذا ما و�شعنا ن�شب اأعيننا اأوًل م�شلحة بلدنا العراق ومدينتنا بابل 
الت��ي ت�شتحق منا جميعًا وفق نكران الذات وتغليب امل�شلحة العامة 
والنظ��رة امل�شتقبلي��ة، واإن اأي ت�شحي��ة تقدمها اأية جه��ة هي لي�شت 
بت�شحي��ة بق��در ما اأنها خط���ة نح� اجناز �شيح�ش��ب للجميع، فبابل 
ت�شتح��ق. لفتًا النتب��اه اىل ت�شكيل فريق م��ن الآثارين املخت�شن 
ياأخذ على عاتقه كتابة امللف بكل تفا�شيله الدقيقة، ومت ذلك ب�قت 
قيا�ش��ي م��ع ترجمته اىل النكليزي��ة. وفريق اآخر م��ن الفنين، يق�م 
برميم و�شيانة الآثار وتنفي��ذ اخلطة التي و�شعتها منظمة الن�شب 

العاملية التي تعمل مع القن�شلية المركية.
 نقاط حتت�شب واأخرى ل

ويق���ل ع��الوي اأي�ش��ًا: اإنه �شب��ق واأن مّت رفع الر�شي��ح مرتن، لكنه 
رف���ص لعدم تطابق ال�رصوط املن�ش��ص عليها يف املنظمة العاملية، 
م�ش��راً اىل جمل��ة خالف��ات ب��ن احلك�م��ة املحلي��ة ووزارة الثقافة 
متمثل��ة بهيئة الآثار وال�شياحة بعدم دجمهم��ا، من�هًا باأن القان�ن 
العراق��ي يعد الأهم يف املنطقة حلماية الآثار. م��شحًا اإن �شبب هذه 
اخلالفات التي ا�شتطاع حلها يع�د اىل وج�د منتجع �شياحي وق�رص 
رئا�ش��ي وفندق كان جمل�ص املحافظ��ة يروم احالتها اىل ال�شتثمار، 
لكن نتيجة احلل والتفاق الأخر، ت��شل�ا اىل اعادة هذه املمتلكات 
اىل هيئ��ة ال�شياح��ة والآث��ار وه��ي نقطة مهم��ة ت�ش��ب يف م�شلحة 
املل��ف، خا�شة حن تعلم الي�ن�شك��� اأن اخلالفات والتقاطعات التي 

�شب��ق واأن اأ�ش��ارت اإليها ق��د انتهت. م��شح��ًا: اإن املل��ف الذي تاأخر 
اإجن��ازه من��ذ ع��ام 2008 اأجُن��ز الآن يف �شهري��ن بجه���د ومثاب��رة 
اجلمي��ع. ويف ما يخ���ص اخلط�ات املقبلة بعد ت�شلي��م امللف، اأو�شح 
عالوي، �شي�شل ي�م 25 من ال�شهر احلايل، خراء من منظمة الن�شب 
العاملي��ة ملطابقة ما م�ج�د على الر�ص م��ع امللف الذي �شّلم لهم. 
م��شحًا، اإنهم �شيق�م�ن باأعمالهم على مدى 20 ي�مًا. من�هًا: باأنه 
ط��رح فكرة حت�يل جزء من املنتجع ال�شياحي اىل خمترات، وهناك 
فك��رة ان�شاء ا�شتعالمات للمدين��ة، ف�شاًل عن مقرحات اأخرى كثرة 

تدر�ص الآن وتنفذ يف مدد مقبلة. 
ويق�ل رئي�ص اللجنة، اإن فريق ال�شيانة �شيق�م بتحديد حدود املدينة 
الآثارية والدارية و�ش�ن �شارع املعابد القدمية والأبنية التي حتمل 
ال�شمة التاأريخية والراثية التي تدعم ملف الر�شيح. لفتًا النظر اإىل 
لقاء جمع��ه مع خراء منظمة الي�ن�شك�، حيث دار حديث ح�ل م�شلة 
حم�راب��ي املعرو�شة الآن يف متح��ف الل�فر والتي �شبق واأن �رُصقت 
م��ن العراق، وه��ل حتت�شب كنقط��ة مل�شلحة امللف، مبين��ًا: اإن فريق 
اخل��راء اأخره، اأن املنظم��ة تتعامل مع الثار امل�ج���دة يف البالد 
ولي���ص التي خارج��ه، واإن كانت قد �رُصقت.  وي��ش��ح رئي�ص اللجنة، 
اإن املح���ر الأول يت�شم��ن ح��ل امل�ش��اكل التقني��ة اخلا�ش��ة ب��شع 
الأبنية امل�ج���دة يف مدينة بابل الأثرية وفقَا ملتطلبات الي�ن�شك�، 
وم��ن اأهمها عائدية مبن��ى الق�رص الرئا�شي يف باب��ل و�رصورة نقل 
ملكيت��ه من حمافظة بابل اإىل الهيئ��ة العامة لل�شياحة والآثار، وهذا 
الأمر اأخ��ذ منا ال�قت الكثر واجله�د امل�شني��ة لأجل حت�يل الق�رص 

ال��ذي تعر�ص للكثر م��ن الإهمال والتخريب اىل متح��ف. م�شر�شاًل: 
�ص للرويج للملف من خالل خلق حالة  اأم��ا املح�ر الثاين، فقد خ�شّ
م��ن ال�عي العامل��ي ح�ل مدينة بابل الأثرية، واأه��م اإجنازاتها على 
امل�شت���ى العامل��ي ال�شعبي، بحيث ن���رصك الأفراد م��ن خمتلف دول 
الع��امل به��ذه احلملة التي �شتاأخ��ذ اكرث من جمال وقط��اع ترويجي. 
يف ح��ن اأو�ش��ح، اأن املح���ر الثال��ث يهت��م بالدع��م عل��ى امل�شت�ى 
الر�شم��ي العاملي للمل��ف. م�شيفًا: من خالل ت���يل اللجنة بالتعاون 
مع وزارة اخلارجية العراقية وال�زارات املعنية لإعداد ملف متكامل 
يت�شمن كتيبًا تعريفي��ًا، وملفات م�شم�عة ومرئية ح�ل مدينة بابل 
واأهميته��ا، ويت��م اإر�شاله ع��ن طريق ال�شف��ارات العراقي��ة اإىل جميع 
ال��دول الأع�ش��اء يف الي�ن�شك�، م��ع اإمكانية عق��د اجتماعات ل�رصح 
املل��ف وت��شيح��ه �شعيَا لك�ش��ب الدعم الر�شمي لتق��دمي امللف.  ويف 
م��ا يخ�ص الف�ائ��د والمتيازات التي ميك��ن اأن ت�شتفيد منها املدينة 
الآثاري��ة يف حال �شم باب��ل اىل لئحة الراث العامل��ي، بّن رئي�ص 
اللجن��ة، هن��اك امتيازات عدي��دة، ف�شاًل عن اهمي��ة دخ�لها وت�فر 
احلماية الدولية لها، �شيت��م التنقيب عن الآثار بتم�يل من الي�ن�شك� 
عر ار�شال خراء خمت�شن بهذا ال�شاأن، ا�شافة اىل تدريب املالكات 
العراقي��ة، م��شح��ًا: اإن كل امل�ج���د الآن م��ن اآث��ار لي�ش��ّكل �ش�ى 
20% م��ن ح��دود املدينة واآثارها، لفت��ًا النظر اىل وج�د 80% حتت 
الأر�ص ب�شمنها مقرة املل�ك، ف�شاًل عن الكن�ز والآثار الكثرة غر 
املكت�شف��ة. متابع��ًا: كما �شيتم بن��اء متاحف وم��دن �شياحية ت�شجع 

على ال�شياحة يف بابل واملت�قف الآن ب�شكل وا�شح.

الموصل تنظم رصيفًا ثقافيًا لبيع الكتب 
واللوحات الفنية

محكمة الجنح تصدر حكمًا على موظفين في 
عقاري الناصرية بغرامة مالية

واسط تتفذ حملة كبرى إلزالة التجاوزات على الممتلكات العامة

امل��ش��ل  � متابع��ة: ب��داأ نا�شط�ن يف امل��ش��ل، الربعاء، التح�ش��ر لتنظيم ر�شيف 
ثق��ايف لبي��ع الكت��ب والل�ح��ات الفني��ة ب�ش��كل دوري كل ي���م جمع��ة. وق��ال زي��د 
ال�شنج��اري اأح��د املنظمن يف حديث �شحفي تابعته ،"اجل�رن��ال" اإن "فكرة ترويج 
بي��ع الكت��ب والل�حات الفنية التي منعه��ا داع�ص ل�شن���ات يف امل��شل وقام بتدمر 
وحرق املكتبات وجميع التحف حتتاج اىل وقفة جادة لغر�ص اعادة الروح الفنية". 
وب��ن ال�شنج��اري اأن "ع�رصات الكتب و�شل��ت اإىل مكاتب امل��شل بع��د التحرير لكن 
النا�ص ل تزور املكتبات كما اأن الكثر من الفنانن لديهم نتاجات فنية من ل�حات 
ومنح�ت��ات ل يج��دون اماك��ن للروي��ج لها، لذل��ك مت التفاق مع الجه��زة المنية 
والبلدي��ة لت�ف��ر ر�شيف ثق��ايف ا�شب�عي". وا�شاف اأن "اجله��ات احلك�مية �شمحت 
باإن�شاء الر�شيف الثقايف بجانب مبنى اجلامعة يف �شارع املجم�عة الثقافية ب�شكل 
دوري كل جمع��ة". واأ�ش��ار اإىل اأن "ع���رصات الكتب والل�حات الفني��ة و�شلت اىل مقر 
اللجن��ة ا�شافة اىل منح�ت��ات �شيتم بيعها باأ�شعار منا�شبة ي�م اجلمعة يف الر�شيف 

الثقايف امل��شلي". 

ذي قار � متابعة: ا�شدرت حمكمة جنح النا�رصية، الربعاء، حكما بغرامة مالية 
عل��ى م�ظف��ن يف دائ��رة الت�شجي��ل العق��اري الوىل يف النا�رصي��ة لرتكابهما 

خمالفات يف وظيفتهما.
وقال املفت�ص العام ل�زارة العدل ح�شن حم�د العكيلي يف بيان تلقته "اجل�رنال" 
اإن "املحكمة وجدت من الفعل املرتكب من امل�ظفن )اأ.م.�ص( و )ه�.ط.ع( جرمية 
يعاقب عليها القان�ن"، مبينا، ان "املدانن ارتكبا ما يخالف واجبات وظيفتهما 
بالت�قي��ع على حم�رص ك�شف عقار بك�نه عر�شة خالية من البناء على الرغم من 

ان العقار م�شّيد عليه بتل�".
وا�ش��اف املفت���ص الع��ام، ان "املحكمة ا�ش��درت حكمها على امل�ظف��ن بغرامة 
مالي��ة تدفع اىل خزين��ة الدولة وفق احكام املادة )331( م��ن قان�ن العق�بات، 
ويف حال عدم دفع الغرامة يتم حب�ص كل واحد منهما ملدة �شتة اأ�شهر، مع اعطاء 
امل�شتك��ي احلق يف مراجع��ة املحاكم املدنية للمطالب��ة بالتع�ي�ص بعد اكت�شاب 

احلكم درجة البتات".

وا�ش��ط � متابعة: ب��داأت حمافظة وا�ش��ط، الأربعاء، تنفي��ذ اأكر حملة لإزال��ة التجاوزات 
واملخالف��ات على ال�ش�ارع وال�شاحات العام��ة وبالأخ�ص يف الأ�ش�اق يف اأغلب مناطق 
املحافظ��ة ل�شيما �شمن ح��دود مدينة الك�ت. وقال النائب الول ملحافظ وا�شط، عادل 
حم��زة ال��زركاين يف بيان تلق��ت "اجل�رنال" ن�شخة من��ه، اإنه اأ�رصف عل��ى "حملة رفع 
التج��اوزات احلا�شلة على ال�ش�ارع ومن بينها �ش��ارع املكاتب )ال�شي�شان( و�شط الك�ت 
الت��ي تق���م بها الدوائ��ر اخلدمية وبالتعاون م��ع اجلهات املعنية �شم��ن خطة برنامج 
فر���ص هيب��ة الدولة والقان�ن ب�شاأن احلد من التج��اوزات، من اجل اإظهار مدينة الك�ت 
ب�ش��كل جديد". واأ�ش��اف الزركاين اأن "احلمل��ة �شاركت فيها الجه��زة المنية لال�شهام 
يف حف��ظ الم��ن وتنظيم احلرك��ة يف الأ�ش�اق العام��ة والعمل على تطبي��ق النظام عر 
فر���ص العق�بات �شد كل من يخالف ذلك". واأو�شح الزركاين اأن "ال�شلطة املحلية تق�م 
بحم��الت م��شع��ة لتاأهيل �ش�ارع و�شاح��ات املناطق وب�اقع خم�ش��ة �ش�ارع يف عم�م 
املحافظة �شمن اجله�د والمكانات الذاتية للدوائر، من اجل حت�شن ال�اقع، وبالخ�ص 

بعد ت�قف جميع امل�شاريع اخلدمية املنفذة ب�شبب الزمة املالية". 

اعلنت وزارة التجارة، الربعاء، ار�شال كميات من 
املف��ردات الغذائي��ة اىل خمازن حمافظ��ة النبار 
كخزي��ن ط���ارئ لتجهيز مناطق غ��رب املحافظة 
حديث��ا  املح��ررة  الخ��رى  املح��ررة  واملناط��ق 

ا�شتجابة لت�جيه رئي�ص ال�زراء حيدر العبادي.
لتج��ارة  العام��ة  لل�رصك��ة  الع��ام  املدي��ر  وق��ال 
امل���اد الغذائي��ة قا�ش��م حم���د خ��الل يف بي��ان 
تلقت��ه "اجل�رن��ال" ن�شخ��ة منه ان��ه "بت�جيه من 
وزي��ر التج��ارة �شلم��ان اجلميل��ي وبا���رصاف من 
وكي��ل ال�زارة القدم رئي�ص خلي��ة الزمة با�رصت 
���رصكات الغ��ذاء يف ال���زارة ) الغذائي��ة وت�شنيع 
املف��ردات  جتهي��ز   ) احلب���ب  وجت��ارة  احلب���ب 
املح��رر  القائ��م  ق�ش��اء  يف  للع�ائ��ل  الغذائي��ة 
واملناط��ق القريبة، ا�شاف��ة اىل ال�شتعداد لتجهيز 
بقية مناطق النبار حال حتريرها من الع�شابات 
 70 ار�ش��ال  "مت  حم���د،  وا�ش��اف  الداع�شي��ة". 
�شاحن��ة حممل��ة بكمي��ة 327 طنًا من م��ادة زيت 
الطعام و)925( طن �شكر اىل خمازن النبار التي 
با���رص العمل بها بعد انقطاع ث��الث �شن�ات والتي 
�شيتم جتهيزه��ا لق�شائي القائ��م وعنه واملناطق 
القريب��ة منه، بال�شاف��ة اىل ت�فر خزين ط�ارئ 
يف املخ��ازن لغر�ص جتهيز الع�ائ��ل يف املناطق 

الخرى التي �شيتم حتريرها قريبًا".
"وزارة التج��ارة تعت��زم اي�ش��ال  وا�ش��ار اىل، ان 
املف��ردات التم�ينية اىل جمي��ع املناطق املحررة 
جتهي��ز  يف  اتباعه��ا  مت  الت��ي  نف�شه��ا  وباللي��ة 
حمافظات امل��شل و�ش��الح الدين وبقية مناطق 
حمافظ��ة النب��ار". وتاب��ع حم���د، ان "ال���زارة 
مقدم��ة  ويف  جاه��زة  مالكاته��ا  خ��الل  وم��ن 
ال���زارات لدخ���ل املناط��ق املح��ررة لن ت�ف��ر 
الم��ن الغذائ��ي تاأت��ي اهميت��ه باملرتب��ة الثانية 
بع��د عمليات التحرير، كم��ا انها قدمت ك�كبة من 
ال�شهداء وهم ي�ؤدون واجبهم يف اي�شال املفردات 
التم�يني��ة، ا�شاف��ة اىل تعر�ص الكث��ر من اليات 
ومن�ش��اآت وزارة التج��ارة للدم��ار والتخري��ب من 
الع�ائ��ل  الرهاب��ي"، مطمئن��ا  الع�شاب��ات  قب��ل 
يف املناط��ق املح��ررة ب��ان ال���زارة تعم��ل ب��كل 
امكانياته��ا لت�فر امل�اد التم�يني��ة الكافية ل�شد 

حاجتها".

كارثة الجفاف تهدد ذي قار والحكومة المحلية تتوعد بمقاضاة المركز

مشروع انضمام بابل إلى الئحة التراث العالمي يمكن أن يعيد آثار العراق المنهوبة

التجارة ترسل مواد غذائية إلى 
األنبار كخزين طوارئ لمناطق 

غرب المحافظة
بغداد – متابعة

ذي قار ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

بعد اجلهود الكبرية التي ُبذلت 
الأجل ادراج االأهوار على الئحة 

الرتاث العاملي والتي عّدت 
مك�سبًا كبريًا ومهمًا للحفاظ 

على االأهوار �سّكلت يف وزارة 
الثقافة وال�سياحة واالآثار، 
جلنة ملناق�سة ودرا�سة ملف 
�سم مدينة بابل االأثرية اإىل 
الئحة الرتاث العاملي، حيث 

�سّمت اللجنة 15 �سخ�سًا 
من مهند�سني مديري مفت�سية 

ومديري قطاعات وعاملني يف 
دوائر العلوم والتكنولوجيا 

لتلك املنطقة. 

دعت اإدارة حمافظة ذي قار، 
الثالثاء، رئي�س جمل�س الوزراء 

حيدر العبادي اىل التدخل 
العاجل لتنظيم توزيع املياه 

واحلد من جتاوز املحافظات 
االخرى على احل�سة املائية 

للمحافظة، ويف حني اأكدت اإن 
اأزمة املياه ت�سببت مباأ�ساة كبرية 

لل�سكان املحليني نتيجة توقف 
جممعات وم�ساريع ت�سفية مياه 

ال�سرب، حّذرت من كارثة اإن�سانية 
تهدد احلياة يف املحافظة وتنذر 

باأزمة بيئية واقت�سادية وجتارية 
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