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حياة عاقلة �سخيفة
�أنْ حتيا حياة عاقلة ،خالية من املتع واللهو واملغامرة لهو ال�سخف
بعين ��ه ،حي ��اة �أقبح ما فيه ��ا �أنك ت�ضط ��ر اىل �سرقة متعت ��ك من لقمة
عيالك ،وعيالك �صابرون حمت�سبون ،يظنون بك اخلري واحلنو ،وال
�أعتق ��د �أنَّ حياتنا يف العراق �إال �ضمن ال�سياق هذا� ،إن ا�شرتيت بذل ًة
جديد ًة ،حذا ًء �أعجبك ،هاتف ًا نقا ًال� ،أو علبة حلوى ،فذلك مما تقتطعه
من تكاليف حياتهم ،لذلك �ستحي ��ا احلياة العاقلة تلك ،مت�شي وئيد ًا،
تقل ��ل من الذهاب اىل املقهى ،وتقنن ع ��دد ك�ؤو�سك ،ومثل ذلك ،تغ�ض
الط ��رف عمن يتط ��اول عليك �أو على �أحد منه ��م ،لأن ذلك �سيكلفك من
املال واالع�صاب ما ال طاقة لك به .ال ت�سهر وال ت�سافر ،وال تت�أخر يف
ليل ،وال تفتح الباب �إال ملن ت�أمن ،لأنك لن تظل بال خ�صوم اىل الأبد.
أنفا�سك ح�سرات �أم ��ام املحال التجاري ��ة واملوالت اجلديدة،
تتقط ��ع � ُ
وتغيرّ من وجهة �سريك بعيد ًا عن املطاعم الفاخرة ،التي باتت تغطي
ال�ضفة ال�شمالية لنهر اخلورة بالكامل� .أهذه حياة� ،أم كي�س �سنوات
ال معنى لها؟
يف ال�صب ��اح تفزعك قرقعة املركبات ،خبّاط ��ات اال�سمنت� ،شاحنات
نق ��ل الرم ��ل والطاب ��وق واحل�ص ��ى الذاهب ��ة اىل مقال ��ع الزب�ي�ر
والدريهمي ��ة .ع ّم ��ال �صخاب ��ون ،ملثم ��ون وغري معروف�ي�ن ،ب�أحذية
مطاطية طويلة و�سوداء� ،أخ ��ذوا جمال�سهم �أعلى اخل�شب واحلديد،
تفت ��ح الناف ��ذة فرتاه ��م يف �ساع ��ة الفج ��ر الأوىل ،ه ��م مثل ��ك ،فقراء
ومك ��دودون ،لكنه ��م يطلون عل ��ى بيتك من �شاهق ،ف�ل�ا حت�سن الظن
به ��م ،ال يبال ��ون بوح�شت ��ك يف الظلم ��ة ،وال يراعون لك ه ��د�أة� ،أنت
بحاج ��ة لها ،ي�سخرون منك �إن طالبتهم الهدوء ،وقد يتطاولون عليك
�إن ع ّنفته ��م .وحني تظن � َ
أنك �ستنعم بخيوط ال�شم�س االوىل ،ب�أغنية
م ��ا بعد القهوة واحللي ��ب ،بت�صفح بريدك عل ��ى املا�سنجر والوات�س
�آب ،يك ��ون بائع العتيق قد توقف �أم ��ام بيتك ،وعرب م�ضخم ال�صوت
�صارخ ��ا بك":ماطورات للبيع ،بطاري ��ات للبيع ،طحني للبيع ،مكيف
عاط ��ل للبي ��ع ،فاف ��ون للبيع"..تغل ��ق الأغنية وتكفئ فنج ��ان القهوة
وتكفر بال�شم�س.
م�ضت �أ�شهر ثالثة و�أنت حتاول كتابة ق�صيدة جديدة ،وم�ضت �سنة
كامل ��ة �أو نحو ذل ��ك و�أنت تروّ �ض نف�سك �أمام امل ��ر�آة ،تقنعها ب�أنك ما
زل ��ت بحاج ��ة اىل تبديل طق ��م �أ�سنانك ،ذاك ال ��ذي مل يح�سن الطبيب
الآذري �صنع ��ه ،وم�ض ��ى عق ��د و�أن ��ت تك� � ّذب الطبي ��ب ،ال ��ذي �أكد لك
�سوفان الرقبة وت�صالب الفقرات العنقية ،ومثل ذلك حتاول �أال تنظر
اىل حتليل الدهون والكوري�س�ت�رول وت�ضخم الربو�ستاتا ،ت�ستبدل
نظارتك وتتنا�سى ال�صداع ال ��ذي يعاودك بني الفينة واالخرى� ..أمّا
يبلغ ��ن عندك الي�أ�س �أكربه و�أعظم ��ه ،فذلك ما ال تتحدث فيه مع �أحد،
ها� ،أنت ترت�ضي بن�صف احلل ��ول ،ن�صف اال�سئلة ون�صف الأجوبة،
فت�ؤخر موعد الطبيب ،وتهمل �إر�سال ابنك اىل مدر�سة خا�صة ،ترجئ
ت�سديد قائمة الكهرباء ،وتقرتح �صيغة �أخرى لل�ضجر والي�أ�س ،ولأنه
�صديقك ،فقد تغا�ضيت عن دفع ق�سط الثالجة ،ولأنه من الأقربني ،مل
جتعله يف قائمة اهتماماتك ،ابن عمك الذي عر�ض بيته للبيع.
احلي ��اة العاقل ��ة تلك ،ه ��ي ا�سخف ما تتمناه ياطال ��ب ،ذلك لأنك ابن
النزوع احلر ،ابن املنى امل�ستع�صية ،ابن اال�سى اخلالد ،ذلك لأنك �أنت
ال�شاعر� ،أنت املختلف ،لكن دعك من هذا الهراء ،فل�ست من ذلك ب�شي،
حت ��ى تخرج عن ميين ��ك و�شمالك و�أمامك وخلف ��ك ،ظاهرك وباطنك،
ومتوت امليتة التي �أردتها لنف�سك ،ال احلياة العاقلة ال�سخيفة هذه.
الحياة العاقلة تلك ،هي ا�سخف
ما تتمناه ياطالب ،ذلك لأنك
ابن النزوع الحر ،ابن المنى
الم�ستع�صية ،ابن اال�سى الخالد ،ذلك
لأنك �أنت ال�شاعر� ،أنت المختلف،

تغليف واجهات املباين

مهند�سون معماريون  :مادة الكوبوند تعد من املواد الدخيلة
على العمارة العراقية وعملت على ت�شويهها
ب�����اب�����ل /اق�����ب�����ال حم��م��د
�أكد مهند�سون معماريون �إن مادة
الكوبوند التي تغلف واجهات المباني
تعد من المواد الدخيلة على العمارة
العراقية وعملت على ت�شويهها كما
انها �شوهت واجهات المباني لرخ�ص
ثمنها و�سهولة عملها واخت�صارها الوقت
تعط
والكلفة والجهد ولهذا فهي لم ِ
لهند�سة العمارة اية اهمية جمالية
رئي�س ق�سم هند�سة العمارة في كلية
الهند�سة بجامعة بابل الدكتور ماجد
عبا�س النجار�أكد لجريدة المدى �أن
مادة الكوبوند تعد من المواد الدخيلة
على العمارة العراقية وعملت على
ت�شويهها كما انها �شوهت واجهات المباني
النها غير قابلة للتغيير فهي ب�شكل
واحد م�ستمر كما انها غير نظيفة
ال�شكل وب�ألوان غير زاهية لكنها دخلت
العراق لرخ�ص ثمنها و�سهولة عملها
واخت�صارها الوقت والكلفة والجهد
ولهذا فهي لم تعط لهند�سة العمارة اية
اهمية جمالية.

وا�ض ��اف ا�صب ��ح هن ��اك فو�ض ��ى
وت�شوي�ش ح�ض ��ري لواجهات االبنية
يف امل ��دن العراقي ��ة وت�شوي ��ه ل ��وين
وابتع ��اد ع ��ن جمالي ��ات الت�شكي ��ل
الب�صري لف�ض ��اءات املدين ��ة و�إحداث
ت�شويه وت�شوي� ��ش ب�صري للف�ضاءات
احل�ضرية.
وب�ي�ن الدكت ��ور م�صطف ��ى خ�ض�ي�ر
عبادي/ق�سم هند�سة العمارة جلريدة
امل ��دى نح ��ن كمعماري�ي�ن م ��ن �أ�ش ��د
الراف�ض�ي�ن ال�ستخ ��دام ه ��ذه امل ��ادة
فه ��ي مادة دخيل ��ة التتالءم م ��ع البيئة
العراقي ��ة الت ��ي تت�سم بارتف ��اع درجة
حرارته ��ا فهي م ��ادة عاك�س ��ة للحرارة
وتت�سب ��ب بارتف ��اع احل ��رارة داخ ��ل
املدن وم ��ن اجلانب اجلم ��ايل �أحدثت
ت�شويه� � ًا ب�صري ًا على م�ستوى ال�شارع
مم ��ا جتع ��ل العني غري مرتاح ��ة للنظر
ب�سب ��ب اخت�ل�اف الأل ��وان ه ��ذه املادة
وتباي ��ن ت�صاميمه ��ا وا�شكاله ��ا ،ام ��ا
على امل�ست ��وى االجتماع ��ي فقد ولدت
هذه امل ��ادة اح�سا�سا للف ��رد واملجتمع
ب�أنه ��ا لي�س لها عالقة م ��ع واقع املدينة
وا�صبحت ت�شتغل على ا�سلوب يختلف
متاما عن اال�سلوب املعتمد يف ت�صميم
الواجهات التقليدية للمحال التجارية
واالبنية وال ��دور ال�سكنية ،لذلك نحن
كمعماري�ي�ن ن ��رى �أن م ��ادة الكوبوند
�شوه ��ت ط ��راز واجه ��ات املدينة ودعا
عب ��ادي اىل توظيف ه ��ذه املادة ب�شكل

�أف�ض ��ل ويف اماك ��ن حم ��ددة ولي� ��س
كظاهرة عامة.
وب�ي�ن التدري�س ��ي يف ق�س ��م هند�س ��ة
العم ��ارة حممود عام ��ر جابك جلريدة
املدى اىل ان العمارة العراقية معروفة
مبواده ��ا املحلي ��ة كم ��ادة الطاب ��وق
واحلج ��ر لكن م ��ادة الكوبون ��د دخيلة
عل ��ى املدين ��ة العراقي ��ة وه ��ي عب ��ارة
ع ��ن �صفائ ��ح معدني ��ة �سريع ��ة التلف
�ضعيف ��ة الدميوم ��ة مقارن ��ة م ��ع مواد
البن ��اء االخ ��رى �سيم ��ا وان نوعي ��ة
امل ��ادة امل�ستخدم ��ة من ه ��ذه املادة يف
امل ��دن العراقي ��ة تت�س ��م برداءتها وهي
لي�س ��ت باملوا�صف ��ات امل�ستخدم ��ة يف
ال ��دول االخ ��رى واغلبه ��ا غ�ي�ر ا�صلي
وله ��ذا فانه ��ا تك ��ون عر�ض ��ة للتل ��ف
ال�سريع وبالتايل �أحدثت ت�شويه ًا عند
�سقوطها من املباين ف�ض ًال عن �إحداثها
م�شكل ��ة معمارية جمالية لهوية املدينة
العراقي ��ة وهند�س ��ة العم ��ارة وافتقار
واجهات العمارة املعا�صرة �إىل الطابع
الرتاثي الأ�صيل
و�أ�ش ��ار ا�ست ��اذ هند�س ��ة العم ��ارة يف
كلي ��ة الهند�س ��ة جامعة باب ��ل الدكتور
حم ��زة �سلم ��ان املعم ��وري جلري ��دة
امل ��دى �إن التط ��ور يف جم ��ال العمارة
دائم� � ًا مايق ��دم اجلدي ��د ومن ب�ي�ن ذلك
التطوره ��و ظه ��ور (م ��ادة الكوبوند)
والت ��ي انتجت لأه ��داف معينة ووفق
موا�صف ��ات ومعاي�ي�ر خا�ص ��ة ال�سيما

ذي قار  /ح�سني العامل

دي���������اىل

حمل جزر وتنظيف دواجن

�إع��ادة فت��ح �ش��ارع �س��وق الرحماني��ة بعد
غلقه ل�سنوات

�أفتحت �أمانة بغداد �شارع �سوق الرحمانية �أمام حركة ال�سري واملرور بعد
�إغالق دام عدة �سنوات.
وذك ��ر بيان للأمانة تلقت املدى ن�سخة منه ،ان"دائرة بلدية مركز الكرخ بالتعاون
والتن�سيق مع قي ��ادة عمليات بغداد فتحت �شارع �سوق الرحمانية بعد تنفيذ حملة
لإزالة التجاوزات ورفع الكتل الكونكريتية وتنظيف ورفع النفايات منه".
و�أ�ضاف ��ت ان"الدائرة البلدية قامت ب�إزالة ال�سقائ ��ف واللوحات االعالنية املخالفة
مبنطق ��ة الع�ل�اوي و�ش ��ارع [ ]6ومنطق ��ة الرحماني ��ة ب�إ�ستعم ��ال اجلهدي ��ن الآيل
والب�شري".
كم ��ا وجه ��ت �أمين ��ة بغداد ذك ��رى علو�ش ب�إج ��راء حملة لرف ��ع الكت ��ل الكونكريتية
بالتع ��اون مع قيادة عمليات بغ ��داد يف ال�شارع املحاذي لق�صر ال�سجدة قرب �ساحة
الن�سور �ضمن قاطع بلدية املن�صور.
وذك ��رت مديرية العالقات واالع�ل�ام ان"�أمينة بغداد وخالل جول ��ة لها يف ال�شارع
املحاذي لق�صر ال�سجدة وجهت باجراء حملة لرفع االنقا�ض يف ال�شارع الذي تبلغ
م�ساحته نحو � 25ألف مرت مربع".

ال�صحة تك�شف عن اح�صائية الإ�صابة
مبر�ض ال�سل الرئوي خالل 2017

ك�شفت دائرة �صحة حمافظة دياىل� ،أم�س الثالثاء ،عن اح�صائية اال�صابة
مبر�ض"ال�سل الرئوي"يف املحافظة خالل عام .2017
وق ��ال م�س�ؤول �إعالم �صحة دياىل فار�س الع ��زاوي لـ"الغد بر�س"� ،إن"دائرة �صحة
دي ��اىل �سجلت � 185إ�صاب ��ة مبر�ض التدرن او ما ي�سمى بال�س ��ل الرئوي يف عموم
املحافظة خالل عام  2017املا�ضي".
و�أ�ضاف �أن"الكوادر الطبية تقدم العالجات الالزمة للم�صابني املر�ضى" ،م�شري ًا اىل
�أن"عالجات اغلب االمرا�ض متوفرة يف عموم امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية".
ويع ��د مر�ض التدرن �أو ما ي�سمى بال�سل م ��ن الأمرا�ض االنتقالية ال�شائعة والقاتلة
التي ت�صيب الرئة وتنتقل اىل �أجزاء �أخرى من اجل�سم.

م���ي�������س���ان

وق ��ال رئي� ��س اللجن ��ة الزراعية
العلي ��ا النائ ��ب الأول ملحاف ��ظ
ذي ق ��ار ع ��ادل الدخيل ��ي للم ��دى
ان"ادارة املحافظة وجهت مالكات
امل�ست�شفى البيطري وقيادة �شرطة
ذي ق ��ار برف ��ع اق�ص ��ى درج ��ات
احليطة واحل ��ذر والقيام بالر�صد
والتح ��ري ع ��ن مر� ��ض �أنفلون ��زا
الطي ��ور ع ��ايل ال�ض ��راوة ن ��وع
(.")H5N8
واو�ض ��ح الدخيل ��ي ان"ت�سجيل
ا�صابات مبر�ض �أنفلونزا الطيور
يف ع ��دد م ��ن ال ��دول املج ��اورة
ا�ستدع ��ى اتخاذ اج ��راءات رقابية
م�ش ��ددة م ��ن قب ��ل امل�ست�شف ��ى
البيط ��ري وقي ��ادة ال�شرط ��ة عل ��ى
حرك ��ة الدواج ��ن ومنتجاتها على
ان يك ��ون دخولها مع ��زز ًا ب�شهادة
�صحية بيطرية".
و�أ�ض ��اف رئي� ��س اللجن ��ة
الزراعي ��ة �إن"حمافظ ��ة ذي قار مل
ت�سج ��ل اي حالة ا�صاب ��ة باملر�ض
حت ��ى االن ،والتح ��ري م�ستمر يف
حقول الدواجن والطيور املنزلية
وحم ��ال بي ��ع الدواج ��ن والطيور
يف الأ�س ��واق املحلي ��ة با�ستخ ��دام
اجهزة الفح�ص ال�سريع".
منوه ��ا اىل �أن االج ��راءات
التي تتخذه ��ا املحافظة حاليا هي

اجراءات احرتازية لتفادي انتقال
املر� ��ض اىل املحافظ ��ة ،وذلك بعد
ت�سجي ��ل ح ��االت ا�صاب ��ة مبر� ��ض
�أنفلون ��زا الطي ��ور يف ال ��دول
املجاورة.
وا�ش ��ار الدخيل ��ي اىل جملة من
االجراءات اتخذته ��ا املحافظة من
بينها ت�شديد االج ��راءات الرقابية

عل ��ى حرك ��ة الدواج ��ن والطي ��ور
ومنتجاتها بني املحافظات واملدن
واالبالغ عن احل ��االت امل�شتبه بها
ف ��ور ًا التخ ��اذ م ��ا يل ��زم ب�صددها،
ف�ضال ع ��ن �ش ��رط احل�ص ��ول على
ال�شه ��ادة البيطري ��ة للدواج ��ن
الوافدة اىل املحافظة.
منوه� � ًا اىل �أن االج ��راءات

االحرتازي ��ة تت�ضم ��ن حتدي ��د
�أوق ��ات دخول �شاحن ��ات الدواجن
و�إخ�ضاعه ��ا للفح� ��ص الطب ��ي
املوقع ��ي قب ��ل دخوله ��ا املناف ��ذ
احلدودي ��ة للمحافظ ��ة وتكثي ��ف
اجل ��والت التفتي�شية عل ��ى حقول
الدواج ��ن للت�أك ��د م ��ن ع ��دم ظهور
�إ�صابات.

م�ش ��دد ًا عل ��ى �أهمي ��ة تع ��اون
امل�ست�شف ��ى البيط ��ري ومديري ��ة
�شرط ��ة ذي ق ��ار يف �أجــــــ ��راء
الفح� ��ص الطبي على الدواجن من
قب ��ل الأطباء البيطري�ي�ن والت�أكــــد
م ��ن وج ��ود �شه ��ادة الفح� ��ص
الطبي".
يذك ��ر�أن مر�ض انفلونزا الطيور
من الأمرا�ض التي تنتقل بوا�سطة
الطيور املهاجرة خالل هذا املو�سم
الذي ي�شهد هج ��رة مكثفة للطيور
اىل الع ��راق حيث يق ��ع بلدنا على
خط �سري الطيور الوافدة.
وكان ��ت زراعة بابل اعلنت يوم (4
كان ��ون الث ��اين  )2018عن �إتالف
�أكرث من  200000طري دجاج ثبت
ا�صابته مبر� ��ض انفلونزا الطيور
ن ��وع ( )H5N8يف �إحدى حقول
الدواج ��ن الواقع ��ة يف ناحية ابي
غ ��رق يف حمافظ ��ة باب ��ل و ت�ؤك ��د
مل ت�سج ��ل �أي �إ�صاب ��ة �أخ ��رى يف
باق ��ي احلقول القريبة �أو يف باقي
احلقول باملحافظة.
و�شه ��د الع ��راق ب�ي�ن العام�ي�ن
 2010 - 2009ت�سجي ��ل العدي ��د
م ��ن ح ��االت الإ�صاب ��ة بالأنفلونزا
الوبائي ��ة ،حي ��ث �أعلن ��ت وزارة
ال�صح ��ة حينها ت�سجي ��ل �أكرث من
� 1300إ�صاب ��ة ،بينها  66يف �إقليم
كرد�ستان ،كم ��ا �سجلت العديد من
حاالت الوفاة يف عموم العراق

المختصر

ك�شفت اللجنة الزراعية العليا في محافظة ذي قار االثنين ( 15كانون الثاني )2018
ع��ن جملة م��ن االجراءات لتف��ادي اال�صاب��ة ب�أنفلونزا الطيور وذل��ك بعد ت�سجيل
عدد من حاالت اال�صابة بالمر�ض في الدول المجاورة ،وفيما اكدت خلو المحافظة
م��ن اال�صابات ،ا�ش��ارت الى ا�ستنفار م�لاكات الم�ست�شفى البيط��ري وقوات ال�شرطة
للتحري عن المر�ض في حقول الدواجن والطيور الوافدة الى المحافظة.

ب���غ���داد

ذي ق��ار ت�س��تنفر دوائرها للتحري ع��ن انفلونزا الطي��ور يف حقول
الدواجن والأ�سواق املحلية

يف االبني ��ة متعددة الطوابق ل�سرعتها
يف االجن ��از وقل ��ة الكلف ��ة وامكاني ��ة
الت�شكيل
م�ش�ي�ر ًا اىل ان االجتاه ��ات املعماري ��ة
املواكبة للتطور التكنولوجي ا�سهمت
يف تكوين العديد من واجهات املباين
الت ��ي تقتب�س حل ��و ًال غربية وتتجاهل
متام ًا القيم احل�ضارية والبيئية للمدن
ومن هن ��ا تبدو امل�شكلة حيث �أ�صبحت
واجه ��ات العم ��ارة املعا�ص ��رة يف
مرك ��ز مدينة احللة تفتق ��ر �إىل طابعها
الرتاث ��ي الأ�صي ��ل كم ��ا فق ��دت عام ��ل
الوحدة املت�أ�صل يف جذورها ،وبد�أت
تفقد عوامل التن ��وع النابعة من قيمها
احل�ضارية واملعمارية املحلية.
وق ��ال الدكت ��ور املهند� ��س املعم ��اري
ن�ص�ي�ر احل�سين ��ي جلري ��دة امل ��دى
متت ��از املجتمع ��ات املرتبك ��ة و غ�ي�ر
املتزن ��ة بحزم ��ة م ��ن التحدي ��ات و
خا�ص� � ًة بع ��د ت�سي ��د نظ ��ام العومل ��ة و
حت ��ول الع ��امل اىل ق ��رى مت�صل ��ة م ��ع
بع�ضها البع� ��ض و ارتباطهم مب�صالح
�شتى بف�ض ��ل التط ��ور التكنلوجي يف
جماالت االت�صاالت ف�ض�ل� ًا عن ارتفاع
ن�سبة النم ��و ال�س ��كاين و تزايد ن�سبة
املهاجري ��ن م ��ن امل ��دن االخ ��رى و من
الري ��ف اىل املدين ��ة و ب ��روز حتديات
متنوع ��ة اخ ��رى ،و تنا�سل ��ت امل�شاكل
و حتوّ ل ��ت اىل ا�شكالي ��ات و �أ�صبحت
احلل ��ول معقدة ج ��د ًا بف�ض ��ل الرتابط

الفك ��ري و ال�سيا�س ��ي و االقت�ص ��ادي
و ال ��ذي �أنت ��ج ف ��وارق اقت�صادية �أدت
اىل ت�س ��ارع النمو يف ال ��دول املتقدمة
يف ح�ي�ن �أ�صيب ��ت امل ��دن يف البل ��دان
ال�ضعيف ��ة و منه ��ا الع ��راق يف ظ ��ل
الأزمات املتتالية و احلروب امل�ستمرة
ب�أمرا� ��ض �شت ��ى �أ�صاب ��ت ق�سم� � ًا منها
العمارة العراقي ��ة ومن هذه الأمرا�ض
التقليد الأعمى ب�سب ��ب فقدان اخلطط
العمراني ��ة ال�سرتاتيجي ��ة و �ضع ��ف
التخطي ��ط و �ضعف القان ��ون و �إهمال
الت�شري ��ع مم ��ا �أرب ��ك الو�ض ��ع الع ��ام
و زاد م ��ن تعقيدات ��ه ،و انعك� ��س ذل ��ك
عل ��ى تفا�صي ��ل كثرية و منه ��ا العمارة
و حتدياته ��ا امل�ستقبلي ��ة و حماول ��ة
اللحاق بالتطور ب�شتى الو�سائل ف�ض ًال
عن الهيمن ��ة االقت�صادي ��ة و الإنتاجية
للم ��واد م ��ن قب ��ل ال ��دول املج ��اورة و
املت�سي ��دة و املهيمن ��ة عل ��ى تفا�صي ��ل
االقت�ص ��اد م�ستغل ��ة الو�ض ��ع املتدهور
و ظهر ذلك جلي� � ًا يف املواد امل�ستوردة
و منها االلو كوب ��ون و املواد الأخرى
و �ساهم رخ�ص ثمنها �أي�ض ًا يف �شيوع
ا�ستخدامها
وب�ي�ن �إن العم ��ارة العراقي ��ة متت ��از
بالتقليد لعمارة الآخر وا�ستخدام مثل
هذه املواد نوع من التقليد وقد حتدثت
ع ��ن ذلك يف كتابي االخ�ي�ر العمارة ما
بع ��د العوملة و ت�أثري ذلك على اخلطاب
املعماري يف املدينة العراقية

املحافظ��ة :خططن��ا اخلدمي��ة
غري وا�ضحة املعامل

�أك ��دت احلكومة املحلية ملحافظ ��ة مي�سان ،الثالث ��اء� ،أن اخلطط اخلدمية
لتنفي ��ذ م�شاريع �شبكات املياه ال�صاحلة ل�شرب و�شبكات ال�صرف ال�صحي
يف املحافظة غري وا�ضحة لعدم توفري التخ�صي�صات املالية لعام .2018
وق ��ال معاون املحافظ علي �صبي ��ح يف ت�صريح �إعالمي� ،إن"مي�س ��ان مل ت�ستلم �أي
تخ�صي�ص ��ات مالية �إال اجلزء الي�سري منذ ع ��ام  ،2015م�شري ًا �إىل �أنه يف حال عدم
توفر التخ�صي�صات املالية فان اخلطط اخلدمية يف املحافظة لن تكون وا�ضحة يف
العام اجلاري".
و�أ�شار �إىل �أن"جمل�س النواب مل يُقر موازنة  2018لغاية الآن ،الفتا �إىل �أن ت�أخري
�إقرار املوازنة وت�أخ�ي�ر �صرف �أموالها من قبل احلكومة االحتادية ي�ؤثر �سلبا على
اخلدمات التي تقدمها حمافظة مي�سان �إىل الأق�ضية والنواحي".

